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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 085/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora TÁLATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, matrícula 32618, gestora judiciária da Secretaria da Terceira 

Vara da Comarca de Alta Floresta, estará em usufruto de FÉRIAS no 

período de 07/01/2019 a 16/01/2019;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

gestora no respectivo período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do 

judiciário, matrícula 29.862, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca durante as férias da titular, no período de 07/01/2019 a 

16/01/2019.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 07 de Dezembro de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 084/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora Mariel Valéria Althmann Toni, matrícula 

11486, gestora judiciária da Secretaria da Segunda Vara da Comarca de 

Alta Floresta, estará no usufruto de férias no período de 28/01/2019 a 

16/02/2019;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituir a 

gestora no período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MOACIR DE CASTILHO, matrícula 7104, para 

exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário Substituto – 

FC – da Secretaria da Segunda Vara desta Comarca durante as férias da 

titular, no período de 28/01/2019 a 16/02/2019.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 06 de Dezembro de 2017.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69508 Nr: 2479-16.2010.811.0007

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Bernardino Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125475 Nr: 2627-51.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimara dos Santos, Susamari dos Santos, Rudinei 

França dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leoni França dos Santos, Hipólito França dos 

Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ALVES DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 2627-51.2015.811.0007, Protocolo 

125475, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104995 Nr: 185-83.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira, Aparecida Romera Ferreira

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69669 Nr: 2640-26.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA HONORINA DE OLIVEIRA

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128529 Nr: 4354-45.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo de Carvalho Viana

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 
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autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

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

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

novo CPC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004345-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE EMILIA DE MATOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004345-61.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ROSINEIDE EMILIA DE MATOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 1) INTIME-SE o requerente para 

que, no prazo de quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 

319, inciso II do NCPC (ausência CNPJ e endereço eletrônico da parte 

requerida), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do 

NCPC) . 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 6 

de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004376-81.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ELOISIA ROSA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 

quinze (15) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC 

(ausência CNPJ e endereço eletrônico da parte requerida), sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC) . 2) Transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. Alta 

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

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56139 Nr: 711-26.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Gimene de Freitas - ME, BANCO 

COOPERATIVA SICREDI/ SA, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Brandão Amaral - 

OAB:OAB/RS 51652, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 MT, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul - 

OAB:Defensoria/MS, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT, Frederico Augusto Pimenta Cerqueira - 

OAB:11769, José Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:13.604/MT, 

Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca da certidão de fls. 

334.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120785 Nr: 8077-09.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria da Silva, Nilton Lopes Diniz, Valdir Lopes 

Diniz, Conceição de Souza, Alcides de Souza

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

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando:Embargante: Alcides de Souza, Cpf: 48846600991 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Estrada A, Lote 

224, Bairro: Comunidade Laudicéia, Cidade: Alta Floresta-MT

Embargante: Conceição de Souza, Cpf: 61686131100 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Estrada A, Lote 224, Bairro: 

Comunidade Laudicéia, Cidade: Alta Floresta-MT

Embargante: Nilton Lopes Diniz, Cpf: 29892473191 Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), agricultor, Endereço: Estrada A, Lte 132, Bairro: Comunidade 

Laudicéia, Cidade: Alta Floresta-MT.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR (EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO 

ART. 485, II e III, DO CPC, pois este encontra-se abandonado há mais de 

30 dias, devendo para tanto se manifestar acerca da decisão de fl. 30, 

adiante transcrita: "Vistos [...] Verifica-se que a certidão de publicação 

acostada à fl. 25 indica que a intimação para apresentação de impugnação 

aos embargos foi emitida em nome de patronos diversos daqueles 

indicados na petição de fl. 75, nos autos em apenso (cód. 110860), a qual 

requereu que todas as publicações fossem efetivadas em nome dos 

patronos nela apontados.

Com efeito, a parte embargada comunicou a previamente a substituição de 

sua representação, de modo que a intimação registrada à fl. 25 aparenta 

estar eivada do vício da nulidade.

Contudo, antes de apreciar a questão, visando evitar a prolação de 

decisão-surpresa e honrando o dever de consulta, determino a intimação 

das partes para manifestação, no prazo sucessivo de 10 dias, 

começando pela parte autora.

 "Vistos [...] Verifica-se que a certidão de publicação acostada à fl. 25 

indica que a intimação para apresentação de impugnação aos embargos 

foi emitida em nome de patronos diversos daqueles indicados na petição 

de fl. 75, nos autos em apenso (cód. 110860), a qual requereu que todas 

as publicações fossem efetivadas em nome dos patronos nela apontados.

Com efeito, a parte embargada comunicou a previamente a substituição de 

sua representação, de modo que a intimação registrada à fl. 25 aparenta 

estar eivada do vício da nulidade.

Contudo, antes de apreciar a questão, visando evitar a prolação de 

decisão-surpresa e honrando o dever de consulta, determino a intimação 

das partes para manifestação, no prazo sucessivo de 10 dias, 

começando pela parte autora.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103629 Nr: 5355-70.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Izabel dos Santos Cordeiro

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 
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entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71054 Nr: 4025-09.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Odete Caetano de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

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

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004367-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

JORGE JULIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA (REQUERIDO)

RUBENS MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004367-22.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JORGE JULIAO DA SILVA, FRANCISCO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: RUBENS MAIA, GINE LEIDE VIEIRA CARDOSO MAIA Vistos. 

Trata-se de embargos à execução opostos por Jorge Julião da Silva e 

Francisco Ramos da Silva em face de Rubens Maia e Gine Leide Vieira 

Cardoso Maia, devidamente qualificados nos autos, visando o 

reconhecimento do excesso da execução que tramita neste Juízo (n.º 

1002536-36.2018.8.11.0007). Além do reconhecimento do excesso, 

requerem a concessão de efeito suspensivo, a concessão da gratuidade 

de justiça, a aplicação de multa por má-fé aos Embargados e a reunião 

dos processos para julgamento conjunto no juízo da Ação Rescisória de 

n.º 1001006-65.2016.8.11.0007, em trâmite na 6ª Vara de Alta Floresta. 

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

necessário. Fundamento e decido. Analisando o feito autuado sob n.º 

1001006-65.2016.8.11.0007, ajuizado em 18/11/2016, em trâmite perante a 

6ª Vara desta Comarca, denota-se que a referida demanda tem por 

conteúdo a rescisão do título executivo que lastreia a execução de n.º 

1002536-36.2018.8.11.0007, em trâmite neste Juízo, e que é objurgada 

pelos presentes embargos à execução. Ante o exposto, entendo que a 

apreciação mais segura dos pedidos tecidos nesta ação poderá ser feita 

pelo juízo da 6ª Vara desta Comarca, enquanto juízo prevento, mediante a 

reunião dos processos para decisão conjunta. Isto porque é claro risco de 

que sejam proferidas decisões conflitantes caso o pedido de rescisão 

seja acolhido e a execução e os embargos continuem a tramitar em juízos 

separados. Em situações como esta, dispõe o §3º, do art. 55, do CPC, que 

“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ante o 

exposto, com lastro no dispositivo normativo acima transcrito, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DETERMINO a remessa destes autos e da 

execução de n.º 1002536-36.2018.8.11.0007 à 6 ª Vara desta Comarca. 

INCLUA-SE cópia desta decisão nos autos executivos, de tudo 

certificando-se, antes de remetê-los. Consigno que deixo sob o crivo do 

juízo prevento a análise dos requisitos de admissibilidade desta ação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004373-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO - ALTA FLORESTA-MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004373-29.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO - ALTA FLORESTA-MT RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de 

tutela provisória de urgência aforada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso. Consta na inicial 

que o Inquérito Civil registrado sob SIMP n.º 004081-011/2018 apurou que 

número de agentes penitenciários lotados na Cadeia Pública desta 

Comarca seria insuficiente diante da superlotação carcerária. Narra o 

parquet que há 214 (duzentos e quatorze) reclusos na unidade e apenas 

21 (vinte e um) agentes penitenciários lotados, os quais se subdividem em 

4 (quatro) equipes, compostas por 4 (quatro) servidores por turno. 

Complementa que a equipe de agentes plantonistas é composta por 

apenas 3 (três) servidor, em virtude de folga mensal e do usufruo de 

férias, licença médica e licença prêmio por outros 5 (cinco) servidores. 

Aduz o Ministério Público que, muito embora haja concurso público em 

andamento para o provimento dos cargos de agente penitenciário no 

Estado, não houve aprovados na prova objetiva para a unidade de Alta 

Floresta. Argumenta ainda que a Resolução n.º 01/2009, do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece que cada agente 

penitenciário deve ser responsável por 5 (cinco) presos; contudo, em Alta 

Floresta, a proporção é de 1 (um) agente penitenciário para 53 (cinquenta 

e três) presos. Assevera que o reduzido número de agentes 

penitenciários tem dificultado o cumprimento de mandados judiciais para a 

escolta de segregados a audiências. Expõe que a superlotação e a 

realização de revista no dia 31/10/2018 ensejou a expedição do Ofício n.º 

354/18/CP/AF/MT à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Cuiabá/MT 

solicitando “apoio dos servidos das Unidades próximas para manter a 

Ordem e a da Unidade”, que culminou na disponibilização de 2 (dois) 

agentes do Grupo de Intervenção Rápida – GIR, todavia possivelmente 

apenas até o dia 31/12/2018. Ao final, o Órgão Ministerial requereu, por 

meio da tutela de urgência, liminarmente, a nomeação de 13 (treze) 

agentes penitenciários para a unidade prisional de Alta Floresta, número 

este que ainda se encontra aquém do previsto pela Resolução n.º 

09/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas 

seria suficiente para elevar o número de agentes por turno para 8 (oito). 

No mérito, pediu a confirmação da tutela provisória. No afã de comprovar 

suas alegações, juntou documentos ao PJe. Vieram conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Malgrado o pedido provisório contido na 

exordial tenha requerido a apreciação em caráter liminar (“inaudita altera 

parte”), não vislumbro a possibilidade de, nesta etapa preliminar, em 

cognição sumária, conceder a tutela de urgência. Com efeito, embora seja 

plausível a ingerência do Poder Judiciário sobre a formulação, a 

implementação e a execução de políticas públicas, em especial àquelas 

relacionadas a direitos de grande relevância, tais, como, por exemplo, os 

direitos sociais elegidos pela Carta Social, a atuação judicial deve ser 

pautada na parcimônia. Isto porque toda ação da administração pública 

causa uma reação de natureza orçamentária que, inequivocamente, 

acarretará a situação corriqueiramente denominada como “escolhas 

trágicas”. Sobre o tema, não se olvida quanto aos precedentes de 

natureza vinculante ou persuasiva dos tribunais superiores que 

preconizam a não oponibilidade de argumentos de ordem financeira como 

escusa ao cumprimento de deveres de natureza legal e constitucional 

atinentes a direitos econômicos, sociais e culturais (v.g. ADPF 45/DF, RE 

393.175-AgR/RS, RE 556.886/ES, RE 271.286-AgR/RS e outros) ou mesmo 

o Princípio da Vedação ao Retrocesso (“non cliquet”). Ocorre que, 

especificamente sobre o conjunto desta postulação, nesta precoce fase 

procedimental, não há demonstração de provocação do Ente Estatal 

Requerido para a adoção das medidas adequadas para a possível 

retificação do quadro narrado na exordial. Veja-se que se presume a 

presença da necessidade da provocação da tutela jurisdicional diante da 

narrativa exposta na peça inaugural mediante a aplicação da Teoria da 

Asserção das condições da ação e, assim, processa-se o presente 

pedido. Entretanto, por ora, desconhecem-se eventuais medidas que 

possam ter sido tomadas pela Administração Pública Estadual quanto às 

supostas condições da Cadeia Pública de Alta Floresta. Não havendo 

prova da injustificada omissão do Estado, nessa fase inicial, não é 
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pertinente ao Poder Judiciário, antes de oportunizar ao ente responsável 

comprovar as ações em curso sobre a questão, ordenar a concretização 

das medidas requeridas de forma isolada, sem que tenham sido 

consideradas as consequências globais sobre os cidadãos em 

decorrência da translocação de recursos materiais. Para elucidar o que se 

expõe, transcrevo ementas de julgados do Tribunal do nosso Estado a 

respeito do condicionamento da intervenção do Poder Judiciário à 

injustificada omissão do ente responsável: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ADEQUAÇÕES DE CADEIA 

PÚBLICA – SITUAÇÃO PRECÁRIA E INSALUBRE – PERDA DO OBJETO – 

NÃO OCORRÊNCIA - INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL 

– OMISSÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O 

MÍNIMO NECESSÁRIO À GARANTIA À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA - DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO 

– SENTENÇA RATIFICADA. [...] Quando a Administração Pública, de 

maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas 

constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade 

humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e 

serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem 

jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação 

dos Poderes. (Apelação / Remessa Necessária 55006/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). 

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO 

- CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - 

ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 

6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se 

tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência 

judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever 

ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder 

Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e 

quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos 

político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal 

comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou 

coletivos impregnados de estatura constitucional. Inaplicável o princípio da 

reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos 

deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. A 

fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o 

cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba 

onerando a própria coletividade. (Apelação / Remessa Necessária 

35553/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 

07/05/2018). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL - 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OMISSÃO E 

INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – 

ARGUMENTO DE OFENSA A DIREITO FINANCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – 

INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – 

IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – 

NÃO INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE 

REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA. 1. Separação dos 

poderes. Inocorrência. Em se tratando de políticas públicas somente 

haveria invasão de competência caso não evidenciada a omissão do 

poder público na observância de um dever e uma obrigação imposta pela 

Constituição Federal. (...) (Apelação / Remessa Necessária 95837/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 

25/04/2018). Portanto, por ora, devido a não demonstração de injustificada 

omissão do Ente Requerido, POSTERGO a apreciação da tutela provisória 

vindicada para após o prazo de resposta, quando a questão poderá ser 

apreciada com mais subsídios. DEIXO de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Geraldo Estado de Mato Grosso 

por meio do ofício circular 003/GPG/PGE/2016, que solicitou, de antemão, a 

dispensa de realização do ato para evitar onerosidade desnecessária. 

CITE-SE o Requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as 

alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se 

dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. REGISTRE-SE junto ao 

PJe a prioridade de tramitação deste feito, nos termos do Provimento n.º 

50/2008-CGJ/MT. Intime-se o Ministério Público desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, 10 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002242-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA CRISTINA INACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002242-18.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DANUBIA CRISTINA INACIO Vistos. DEFIRO a suspensão do feito pelo 

prazo 180 (dezoito) dias, conforme requerido na manifestação de ID 

16859731. Com o decurso do lapso temporal da suspensão, INTIME-SE a 

parte Autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, quando deverá 

requerer as medidas pertinentes para o deslinde do feito, sob pena de 

extinção. Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 7 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA E 

REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS (RÉU)

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000205-52.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): ROSIMERI APARECIDA AUGUSTO RÉU: FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE 

LEGAL, ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PREVENCAO ASSISTENCIA 

E REABILITACAO DOS USUARIOS DE DROGAS Vistos. Trata-se de ação 

de reparação de danos ajuizada por Rosemeri Aparecida Augusto em 

face do Estado de Mato Grosso e da Associação Matogrossense de 

Prevenção, Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas – 

AMPARU, em razão do falecimento de seu filho Alexandre Augusto. Narra, 

em síntese, que no dia 02/07/2012, este Juízo determinou a internação 

provisória do adolescente Alexandre Augusto, seu filho, nos autos de 

suspensão do poder familiar c/c pedido de acolhimento institucional (Cód. 

97658, 6200-39.2011.811.0007). Com o cumprimento da apreensão do 

adolescente, alega que esse foi entregue sob a custódia da Segunda 

Requerida no dia 01/08/2012, para o tratamento de dependência química. 

Aduz que após 10 (dez) meses de tratamento, devido ao parecer 

favorável da psicóloga da Segunda Requerida, foi determinado seu 

retorno a esta Comarca, para ser acolhido junto à instituição Casa Lar, por 

entender este Juízo que a família de origem não detinha condições de 

empreender os cuidados necessários ao adolescente naquele momento. 

Afirma que o adolescente evadiu-se da instituição e foi encontrado na 

casa de uma tia, no dia seguinte, com sinais de uso de substâncias 

psicotrópicas, motivo pelo qual foi determinado por este Juízo (nos autos 

n.º 2129-57.2012.811.0007, Medida de Proteção, e 
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6200-39.2011.811.0007, Suspensão do Poder Familiar) o regresso do 

infante à clínica de recuperação, desta vez a clínica Vida Serena. 

Assevera que no dia 02/09/2013, sob a custódia do Estado, foi registrada 

uma denúncia (n.º 642178) que o adolescente estaria sendo explorado 

por ser obrigado a trabalhar em atividades de construção civil e que havia 

sido espancado por policiais. A denúncia foi comunicada ao Juízo pelo 

Ministério Público, ensejando a solicitação de informações da clínica. 

Afirma que no dia 05/09/2013, a Segunda Requerida notificou o Juízo 

acerca do desaparecimento do adolescente, que teria ocorrido no dia 

25/08/2013. Preconiza que apenas no dia 02/10/2013 a Requerente foi 

intimada pela Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Sinop-MT para o 

reconhecimento de cadáver que havia sido encontrado no dia 20/09/2013, 

naquele município. Lá chegando, constatou tratar-se de seu filho. Desta 

feita, atribui às rés a responsabilidade objetiva pelo acontecido e requer a 

reparação por danos materiais (lucros cessantes, no total de R$ 

198.800,00) e danos morais (R$ 445.000,00, equivalente a 500 

(quinhentos) salários mínimos vigentes na data da propositura da ação). 

Juntou documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 3013159), dispensou-se 

audiência de conciliação e determinou-se a citação das requeridas. 

Devidamente citadas (ID 10891720 e 15513491), apenas o Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação (ID 11311028), arguindo sua ilegitimidade 

passiva, e, no mérito, defendendo que não há responsabilidade dos réus 

devido à fuga do adolescente da instituição, tendo em vista que foram 

empreendidas todas medidas para que fosse encontrado. Ao final, 

pleiteou sua exclusão da lide e pela improcedência do pedido. Impugnação 

à contestação sob ID 15927776. Vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, consigna-se que não cabe 

ao Juízo decidir se o feito está devidamente instruído ou não para que seja 

indicado à parte Autora se será necessária a produção complementar de 

provas, eis que tal conduta estaria despida da inarredável imparcialidade 

imposta pelo ordenamento jurídico. O interesse na produção de provas 

recai sobre as partes nos termos do art. 373, do CPC, embora possa o 

magistrado determinar a produção de provas que repute pertinentes (art. 

370, do CPC). Feitas estas ponderações e em razão da existência de 

matéria preliminar pendentes de apreciação, passa-se ao saneamento do 

feito, nos termos do art. 357, do CPC. Inicialmente, destaco que a 

(i)legitimidade do Estado de Mato Grosso somente pode ser averiguada 

mediante a ampla análise probatória, em cognição exauriente, 

confundindo-se a matéria com a atividade cognitiva relacionada ao mérito 

do pedido. Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR. Ademais, tendo em 

vista que a Requerida Associação Matogrossense de Prevenção 

Assistência e Reabilitação dos Usuários de Drogas – AMPARU deixou 

transcorrer “in albis” seu prazo de resposta, DECRETO SUA REVELIA, 

incidindo apenas os efeitos processuais (art. 346, do CPC), tendo em vista 

que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (art. 345, I, do 

CPC). Não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

SANEADO O FEITO. Fixo como questões relevantes: a presença dos 

pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, inclusive a 

demonstração de dolo ou culpa pelas Requeridas. Intimem-se as partes 

para que, em até 10 (dez) dias, indiquem as provas a serem produzidas, 

sob pena de julgamento do feito no estado encontrado. Mesmo prazo, 

poderão ser requeridos esclarecimentos ou solicitados ajustes às 

delimitações de questões de direito relevantes, sob pena de se tornar 

estável a presente decisão (§1º, art. 357, CPC). Após, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, 7 de dezembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. N. (AUTOR(A))

R. A. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. S. W. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO(A))

 

Com fulcro na legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das avaliações encartadas nos autos, consoante 

decisão sob ID 14587660.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107526 Nr: 2904-38.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte EXEQUENTE, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em 

termos de prosseguimento desta ação, tendo em vista a penhora 

infrutífera/valores irrisórios de ativos financeiros, via BacenJud, em nome 

do executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103490 Nr: 5217-06.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

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

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

Ltda, Marcelo Lourenço Fadel, Sandra Maria Lourenço Fadel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

parte EXECUTADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, impugnar 

a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, em nome do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115334 Nr: 3671-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sérgio Bertin, ISABEL APARECIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50345 Nr: 2306-94.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Diehl Neto

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 82.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110930 Nr: 6525-43.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Simão da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Edivan Souza Lima Carvalho, Jorge Américo Tavares Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:8101, Edmara Dantas Rodrigues - OAB:8054/MT, Gerson Luiz 

Severo - OAB:27.461/SC, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, 

Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O, Samara Corinta 

Hammoud Costa - OAB:MT/6816

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da manifestação do curador especial juntado aos autos, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 1037-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT 15.562/0

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

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

requerente, para manifestação, no prazo de 10 dias, haja vista o decurso 

do prazo de suspensão do feito deferido nesta ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 2007-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Jonatas 

Godoi Correia, Cristiano Godoi Correia, Zenilda Oliveira Macedo Correia, 

Tatiane da Costa Meirelles

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156772 Nr: 4405-85.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Pasturelli Cintra - 

OAB:20.459/MT, NATALY LOPES ESTEVES - OAB:21912/O, Patrícia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014, Patrícia Moreira 

Neres - OAB:MT 18.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136537 Nr: 1127-13.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

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

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107374 Nr: 2745-95.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

REQUERENTE acerca da perícia complementar designada para o dia 

21/01/2019, às 07h30min, no Hospital Aliança, devendo a Sra. Érica 

Aparecida da Silva comparecer levando um exame de Campimetria 

Computadorizada, conforme solicitado pelo perito (fl. 204).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23778 Nr: 1846-49.2003.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Donizeti Pereira, Sebastião Aparecido 

Pereira

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:14430-A/MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das partes, por 

intermédio de seus procuradores, para manifestar, no prazo de 15 dias, 

acerca da avaliação de fl. 219/220.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33459 Nr: 2438-59.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurípedes do Prado Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yassin Assad Ghader - Espólio, Nair Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Azevedo - 

OAB:RO/2575, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - OAB:MT/3735, 

JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:3.285/MT, WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação das PARTES, por 

meio dos seus advogados, para manifestação acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como 
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para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59969 Nr: 4675-27.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Macedo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 10 dias, requerendo o que 

de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do 

prazo de suspensão requerido às fls. 105

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118127 Nr: 6050-53.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Colla Sisti

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6.124-MT, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463, JULIANA 

NOGUEIRA - OAB:42441

 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTAS DE TITULARIDADE DO 

EXECUTADO – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 

835 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SE TRATA DE CONTA SALÁRIO – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRIÇÃO DE BAIXO VALOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A execução é realizada “no interesse do exequente, que 

adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” 

(CPC/15, art. 797, caput); a constrição deve recair sobre o primeiro e 

preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do 

CPC/15 (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”). 2. Ausente comprovação de que a penhora on line recaiu 

sobre salário do devedor, deve ser mantida a constrição. 3. Não se vê 

efetivo prejuízo ao executado pela constrição de baixo valor.(AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DR. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 

28/08/2017)Ademais, diante do efeito suspensivo concedido aos 

Embargos em apenso (ID 167964), determino a suspensão do presente 

feito, até final deslinde daqueles.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126004 Nr: 2992-08.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Borges, James Rogério 

Baptista, Vitor Pinheiro Segantine, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:14596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sua relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167964 Nr: 3015-46.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Colla Sisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6.124-MT, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463

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

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando-se que o Embargado, em sua impugnação de fls. 64/67, não 

trouxe qualquer resposta ao pleito feito pela parte Embargante em sede 

administrativa, DEFIRO o pedido de fls. 69/71 e determino que o 

Embargado, no prazo de 30 (trinta) dias, JUNTE aos autos cópia integral do 

processo administrativo que gerou a CDA n. 201412354, qual seja, 

processo n. 166794/2006 – SEMA. Ainda, no mesmo prazo, poderá o 

Embargado se manifestar sobre a regularidade desse processo.

Após, intime-se a parte Embargante para manifestação, pelo prazo de 15 

(quinze) dias e conclusos.

Intimem-se, sendo a parte Embargada através de remessa dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127087 Nr: 3611-35.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO NEVES SOUZA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: (...)A autora é mãe do menor CNS, que também é filho 

do requerido, o menor encontra-se sob a guarda da mãe desde o 

nascimento.(...)A mãe precisa da chancela judicial, a fim de representar o 

filho nos atos da vida civil a menor vive sobre os cuidados da genitora. 

(...) a requerente pretende obter judicialmente a guarda de seu filho, para 

educá-lo e zelar pela segurança, saúde e bem estar do mesmo, garantindo 

a efetividade do direito à dignidade de que trata o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. (...) a genitora tem arcado com a maioria das custas com 

sustento, saúde e educação do menor. (...) o requerido pode fornecer os 

alimentos sem qualquer privação de seu sustento.

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por edital do 

requerido ROGÉRIO NEVES DE SOUZA, com fulcro no art.256, inciso II, do 

CPC/2015.O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, 

que em caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 

257, CPC).Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelo executado citado via edital sem sua manifestação, desde já 

nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com atribuições 

perante a Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo 

inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente 

para se manifestar no feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 05 de dezembro de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 6800-36.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

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

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

OAB:8341-MT, José Lotfi Corrrêa - OAB:3.630-A MS, Leonilson 

Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, Rita Campos Filles Lotfi - 

OAB:11.755 MS

 Vistos.

CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca do cumprimento do disposto no 

art. 1.018, §2º, do CPC pela parte agravante.

Ainda, CERTIFIQUE acerca da admissibilidade do recurso de Agravo de 

Instrumento (fl.279) perante o Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106445 Nr: 1745-60.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS Beef Comércio de Carnes Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Cardoso da Silva - ME, Ivone Cardoso da 

Silva

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça". 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de 

Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, sob a relatoria do 

ilustre Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, firmou tese de que "Incide a 

prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o 

exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.202, 

parágrafo único, do Código Civil de 2002", e de que "termo inicial do prazo 

prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial 

de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 

1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)".3. No 

caso, evidencia-se a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que 

o feito executivo, cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional de 3 

(três) anos, permaneceu paralisado, por inércia do exequente, por mais de 

5 (cinco) anos.4. Agravo interno provido, para prover parcialmente o 

recurso especial, admitida a pronúncia de prescrição intercorrente, 

ressalvada a apreciação pelo Juízo de origem, de fato impeditivo, 

garantida assim a observância do contraditório.(AgInt no AREsp 

182.405/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

11/09/2018, DJe 30/10/2018)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140670 Nr: 3317-46.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:6.611/MS

 Vistos.

Tendo em vista que o perito nomeado encontra-se residindo na comarca 

de Cuiabá, INDEFIRO o pedido de fls. 113/115, consistente na 

complementação do laudo pericial por tal expert, eis que a distância entre 

as comarcas acarretaria ônus desnecessário a autora, em razão do 

deslocamento àquela comarca.

 Outrossim, para o fim de complementar o laudo, NOMEIO a médica, Dra. 

Pâmela Lustosa Rei, CRM 8468/MT, podendo ser encontrada no Hospital 

Regional de Alta Floresta, independente de compromisso, para realizar a 

perícia médica na parte autora.

Em razão da média complexidade da causa e o tempo necessário para 

realização do exame, fixo os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem custeados pela parte demandada e 

depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, INTIME-SE o perito da nomeação e para designar dia, horário e local 

para a realização da perícia médica, devendo este observar, 

necessariamente, o lapso temporal/prazo de 02 (dois) meses de 

antecedência, objetivando-se com isso viabilizar às partes que sejam 

devidamente intimadas para comparecimento ao ato processual, 

encaminhando os quesitos apresentados pelas partes e consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, contado a partir da data da realização da perícia.

INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem 

assistente técnico (art. 465, § 1º, II e III), bem como apresentaram seus 

quesitos, caso não tenham ainda ofertado.

Após, INTIMEM-SE as partes acerca do dia designado para a realização do 

exame, CONSIGNANDO a necessidade da parte autora portar consigo os 

exames e relatórios médicos que possuam relação ao acidente em 

questão.

Apresentado o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestarem em 

15 (quinze) dias (art. 477, § 1º).

Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 1833-40.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Dorigo Bandiera

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lucilei Volpe 

- OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a qualidade de herdeiros, Aparecida Sirlei Bandiera e 

Sousa e Ademir Bandiera (filhos da Autora-certidão de óbito fl.157), ainda, 

que a parte requerida não opôs ao pedido de habilitação, cf. se vê à 

fl.172v, defiro a HABILITAÇÃO dos herdeiros no presente feito.

Outrossim, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca da existência de 

valores vinculados a estes autos.

Caso reste positiva tal informação, expeça-se alvará para as conta 

indicadas às fls.151 e 173, no percentual de 50% para cada herdeiro, 

ainda, observando que deverão ser liberados para a advogada da parte 

autora os honorários contratuais, estes na porcentagem de 35% (trinta e 

cinco por cento), de acordo com o contrato anexado à fl. 174/176.

 Após, certificado o trânsito em julgado da sentença de fl. 132, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Restando negativa a existência de valores, expeça-se nova RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61495 Nr: 1150-03.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Aravechia Palmitesta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:146997, Barbara Bertazo - OAB:310.995 OAB/SP, Izaias Ferreira 

de Paula - OAB:71291, LAILA F V MALINE SARMADI - OAB:360306, 

Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299.951/SP, Marina Tomaselli 

Ribeiro - OAB:347.208 OAB/SP, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, Fabio Renato Mazzo Reis - OAB:MT/9.761-A

 Vistos.

Às fls.411/412 a parte exequente requereu a transferência dos valores 
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bloqueados à fl.396, via sistema Bacenjud para a conta indicada à fl.412, 

por se tratar de verba honorária.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o bloqueio dos valores realizados, via sistema Bacenjud (fl.396), sem 

apresentação de impugnação, cf. certidão de fl.404, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para a conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores para a conta 

indicada à fl.412.

 Expeça-se alvará de liberação.

Intimem-se.

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

formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 5713 Nr: 105-52.1995.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Parra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminadora Alta Floresta

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

OAB:5091-B, Benedito Amâncio Nazário Filho - OAB:16.491-MT, 

Jayme Eburneo Queiroz - OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O, Francisco Eduardo Torres Esgaib - OAB:4474

 Vistos.

Cumpra-se a Secretaria da Vara o item “1” da decisão de fl. 709.

Ademais, intime-se o advogado subscrito à fl. 711 para que, no prazo de 

10 (dez) dias, assine o petitório de fls.710/711.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47417 Nr: 6876-60.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claudemir Mulizine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

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

que entender de direito e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91386 Nr: 278-17.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goydo Implementos Rodoviário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Hora Cardoso - 

OAB:259805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) PROCEDA a Secretaria de Vara ao cadastramento, junto ao Sistema 

Apolo, do causídico da parte autora (fl. 128), retificando a capa dos autos 

para a devida inclusão.

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

andamento no feito, sob as penas da lei.

3) Transcorrido in albis o prazo do item “2”, FAÇAM-SE os autos 

conclusos para sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002616-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ABUD MIGUEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 16929026, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-14.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA XAVIER ALANO 51827018100 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTER SPUMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO MARCHETTI OAB - SP73328 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000020-14.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: NEUZA XAVIER ALANO 

51827018100 EXECUTADO: INTER SPUMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA 

Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que 

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de 

restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, via 

sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta 

foram encontrados vários veículos com inúmeras restrições, inclusive da 

Justiça do Trabalho, restando, portanto, infrutífera a tentativa. Intime-se a 

parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003449-18.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, NOSSA 

SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Vistos. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 16753033). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 14 de 975



em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA AKEMI OKAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 16937440, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

16821748, são tempestivos. Certifico ainda, que procedo a intimação da 

parte embargada/autora, para querendo, manifestar sobre os embargos 

declaração, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

16821732, são tempestivos. Certifico ainda, que procedo a intimação da 

parte embargada/autora, para querendo, manifestar sobre os embargos 

declaração, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do autor, do inteiro teor do “AR”, juntado 

(ID - 16970163), com a ressalva “MUDOU-SE”, bem como para que indique, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do Requerido.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LEIVAS FAGUNDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEITE DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000395-15.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIO LEIVAS FAGUNDES 

EXECUTADO: JOAO LEITE DE CARVALHO Vistos. Trata-se de pedido de 

penhora de crédito de natureza salarial da parte executada, na proporção 

de 10% à 30% do salário, a ser definido à critério deste juízo. Como é 

sabido, a jurisprudência do STJ tem admitido a relativização da regra da 

impenhorabilidade das verbas salariais, permitindo, pois, a constrição de 

percentual do salário mesmo em crédito de natureza não alimentar, 

hipótese somente que é aplicável em situações excepcionais, 

notadamente quando se esgotam os meios para penhorar bens do 

executado e ainda, quando o valor do salário do executado seja suficiente 

para suportar a constrição sem lhe comprometer a subsistência digna 

(REsp 1658069/GO). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso em casos semelhantes assim tem se posicionado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE 

PROVENTOS – POSSIBILIDADE DA PENHORA DE 30% DA VERBA 

REMUNERATÓRIA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.O 

STJ consolidou entendimento no sentido de que é possível a relativização 

da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, 

IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família. No caso, penhorar o 

valor correspondente a 30% da remuneração das devedoras, não foge 

aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela 

jurisprudência, devendo a penhora ser admitida. (CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA 

CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – 

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento 

no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da 

regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, 

do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, 

DJe 20/11/2017).A situação excepcional de que trata a jurisprudência está 

delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o 

valor encontrado na sua conta,mesmo sendo verba de natureza salarial, é 

o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser 

penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar 

a subsistência da executada. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 

29/08/2018). No caso em tela, a certidão da Oficial de Justiça acostado no 

ID nº 14851494 traz a informação de que o executado vive na residência 

de propriedade dos genitores, junto a eles e ao irmão, bem como, que não 

possui bens, móveis ou imóveis, passíveis de penhora. Ademais, 

verifica-se que o executado é servidor público municipal. Dessa forma, 

tendo em vista que foram tentados outros meios para o adimplemento da 

dívida (Bacenjud, Renajud e penhora de bens) entendo que resta 

configurada situação excepcional no presente processo, tendo em vista 

que foram esgotados os meios para localização de bens do executado. 

Assim, DEFIRO o pedido de penhora sobre o salário do executado e 

determino a constrição de 10% de seus rendimentos, valor este que 

certamente não prejudicará sua subsistência ou causará ofensa a sua 

dignidade, até atingir o montante da dívida. Oficie-se o ente empregador do 
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executado, para que proceda os descontos no valor de 10% de seus 

rendimentos mensais, até atingir o montante da dívida. Efetuada a penhora, 

intimem-se as partes, constando que o devedor terá o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação da penhora integral da dívida, para 

oferecer impugnação (CPC, artigo 523, § 3º, artigo 1.005, § 5º da 

CNGC/MT e Enunciado nº 142 do FONAJE). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 8 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR JOSE RECCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001803-07.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR JOSE RECCO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A 

Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida (evento nº. 16719976) e a credora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta no evento nº. 16840887. EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se o credor para proceder a devida 

regularização, em cinco dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003049-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ACOSTA ORTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003049-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CRISTIANO ACOSTA ORTEGA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e a parte credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente, bem como a intimação do devedor para pagar o valor 

remanescente. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação 

dos valores depositados judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se o 

executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 15824887. 

Consigno que eventual insurgência quanto ao montante executado deve 

ser discutida em sede de embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010380-59.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FATIMA COLET SCHAVAREN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010380-59.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCIA FATIMA COLET 

SCHAVAREN EXECUTADO: IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO 

NORTE DE MATO GROSSO Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente no ID nº 15721574, eis que cabe a parte interessada o 

fornecimento de dados (bancários e qualificação de terceiros devedores 

do executado), a fim que seja dado prosseguimento na execução. Desta 

feita, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001555-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ORLANDO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO SILVA REQUERIDO: GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR 

Vistos. Tendo em vista a justificativa, bem como o pedido de redesignação 

apresentado pela parte na petição de ID nº. 15534148, e ainda em atenção 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente o 

da autocomposição, determino a designação de nova data para realização 

de audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001552-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ORLANDO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO SILVA REQUERIDO: GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR 

Vistos. Tendo em vista a justificativa, bem como o pedido de redesignação 

apresentado pela parte na petição de ID nº. 15535195, e ainda em atenção 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente o 

da autocomposição, determino a designação de nova data para realização 

de audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004325-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004325-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEIDE DA SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as seguintes providências, sob pena 

de indeferimento da petição inicial: a) Juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte. b) Juntar o histórico de 

pagamentos do benefício da autora. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001554-22.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ORLANDO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO SILVA REQUERIDO: GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR 

Vistos. Tendo em vista a justificativa, bem como o pedido de redesignação 

apresentado pela parte na petição de ID nº. 15533372, e ainda em atenção 

aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente o 

da autocomposição, determino a designação de nova data para realização 

de audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000614-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANISI BIANCHINI SERAFIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000614-57.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VANISI BIANCHINI SERAFIN 

EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011075-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIRMINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011075-37.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSUE FIRMINO DE SOUSA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

de astreintes, conforme indicado no ID num. 16664037, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010714-30.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO GONCALVES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

SALVADOR PERES PERES OAB - MT6440/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO BENEDITO SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MOISES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010714-30.2010.8.11.0007 EXEQUENTE: ROGERIO APARECIDO 

GONCALVES SANTANA EXECUTADO: HORACIO BENEDITO SANTOS DE 

OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os documentos apresentado no ID nº 

16641011. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MELITON DIAS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000753-09.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MELITON DIAS MATOS 

REQUERIDO: EMERSON DOS SANTOS Vistos. Tendo em vista a 

justificativa, bem como o pedido de redesignação apresentado pela parte 

na petição de ID nº. 15318524, e ainda em atenção aos princípios 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente o da 

autocomposição, determino a designação de nova data para realização de 

audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE SBARDELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002268-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR JOSE SBARDELOTTO 

REQUERIDO: LAERCIO SALLES Vistos. Tendo em vista a ausência do 

requerido na audiência de conciliação, eis que não fora citado para 

comparecer ao ato, bem como a justificativa e pedido de redesignação 

apresentado pela parte autora na petição de ID nº. 15566914, e ainda em 

atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, determino a designação de nova data 

para realização de audiência de conciliação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003162-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIRCEU PEREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista a justificativa, bem como 

o pedido de redesignação apresentado pela parte na petição de ID nº. 

16082773, e ainda em atenção aos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, notadamente o da autocomposição, determino a 

designação de nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011107-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LOURENCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011107-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ODAIR LOURENCO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em 

vista o teor da petição de ID nº 14988501, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de ID nº 11141199, expedindo-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003958-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VITOR CORVETA VOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003958-46.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO VITOR CORVETA 

VOLPE REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID 

num. 16349061). Intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida 

para comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, 

constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003382-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J A MILCZUK - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003382-53.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: A. DE J. DINIZ MULIZINE - 

DECORACOES - ME EXECUTADO: J A MILCZUK - COMERCIO - ME Vistos. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e 

certificado nos autos a ausência de pagamento pela parte devedora, 

expeça-se mandado de penhora de bens suficientes para quitação do 

débito objeto de execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002969-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORTOLETTO BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002969-74.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO 

BORTOLETTO BALDO EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001131-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001131-96.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: JOSE GABRIEL 

DE SOUZA Vistos. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000868-98.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUZA FERREIRA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000868-98.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: MARIA NEUZA FERREIRA DA CUNHA Vistos. Tendo em vista 

a certidão negativa do Oficial de Justiça (num. 15348038), INTIME-SE a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do 

executado, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011061-87.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

16789551, para se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI PRADO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração apresentados no ID nº 

16769839, foram interpostos tempestivamente. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora/embargada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003049-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ACOSTA ORTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003049-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: CRISTIANO ACOSTA ORTEGA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e a parte credora requer o levantamento do valor depositado 

judicialmente, bem como a intimação do devedor para pagar o valor 

remanescente. EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação 

dos valores depositados judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se o 

executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, indicado pelo credor no evento nº 15824887. 

Consigno que eventual insurgência quanto ao montante executado deve 

ser discutida em sede de embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004219-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-14.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010663-14.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: BERGAMASCHI & CIA LTDA Vistos. Perscrutando aos autos 

do processo eletrônico, verifico que houve penhora online do valor integral 

da dívida, bem como o resgate do valor, conforme evento nº 13911989. 

Intimado para se manifestar, o exequente manteve-se inerte. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001741-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001741-30.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004223-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SIMONATO SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HARA E OUTRO (REQUERIDO)

VICTOR HUGO MENDONCA (REQUERIDO)

EDUARDO HARA E OUTRA (REQUERIDO)

EDUARDO HARA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001131-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001131-96.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: JOSE GABRIEL 

DE SOUZA Vistos. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003657-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO RIBEIRO SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 14:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010559-51.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KG COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILERCIO VICTOR NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010559-51.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: KG COMERCIO DE MARMORES 

E GRANITOS LTDA - ME EXECUTADO: ILERCIO VICTOR NETTO 

RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos. Relatório dispensado em face do 

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

de dar prosseguimento a execução, esta quedou-se silente (ID nº. 

15278201). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004230-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCIELI PEREIRA MINCACHI UTSUNOMIYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004230-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCIELI PEREIRA MINCACHI 

UTSUNOMIYA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. 

Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por Francieli 

Pereira Mincachi Utsunomiya em desfavor da Caixa Econômica Federal. É 

cediço que a competência para processar e julgar ações em que a Caixa 

Econômica Federal for parte ou interessada é da Justiça Federal, por se 

tratar de empresa pública federal, conforme disposto no Decreto – Lei 

759/69 e no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 

109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em 

que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do trabalho; [...]” No caso em questão, a empresa 

pública Federal integra o polo passivo da lide, portanto, nos termos do art. 

109, I, da CF, a competência para processar e julgar a presente ação é 

deslocada para a Justiça Federal. Neste sentido, colaciono o seguinte 

julgado do Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

DEMANDA PROPOSTA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA. Ao contrário das ações previdenciárias e das que a União 

figura como autora, casos em que o magistrado estadual atua por 

delegação de competência, nos termos dos §§ 3º e 1º, do artigo 109, da 

Constituição Federal, as ações movidas contra a CEF, autarquia federal, 

só podem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal de primeiro 

grau, consoante o artigo 109, I, da Constituição Federal. DERAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR, 

DESCONSTITUINDO A SENTENÇA, E DETERMINANDO A REMESSA DOS 

AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70059577627 RS, 

Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 16/07/2014, 

Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/07/2014). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, ante a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação, nos 

termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remeta-se o 

processo ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de 

novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GIORDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 14:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003582-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS TARGA (REQUERENTE)

ADRIANNE FARIAS TARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003582-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS TARGA (REQUERENTE)

ADRIANNE FARIAS TARGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004271-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. C.PERIN - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSETE BRAIZ PILGER 46929231134 (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-20.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME (REQUERIDO)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA DE CARLI OAB - MT0009469A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA ANTONIA LONGHINI (TESTEMUNHA)

JOSENEIDE FERREIRA DE FREITAS ANTONIO (TESTEMUNHA)

ROGÉRIO APARECIDO DIAS URSINO (TESTEMUNHA)

EDIANA FRANCISCO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-20.2014.8.11.0007 REQUERENTE: NARA DE CARLI REQUERIDO: 

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR, ROGÉRIO CARVALHO RODRIGUES, 

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME Vistos. Considerando o petitório 

encartado ao ID nº. 16900349, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 14/02/2019 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Via de consequênica, CANCELO A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA 06/12/2018 às 16h00min. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-20.2014.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

NARA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME (REQUERIDO)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA DE CARLI OAB - MT0009469A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA ANTONIA LONGHINI (TESTEMUNHA)

JOSENEIDE FERREIRA DE FREITAS ANTONIO (TESTEMUNHA)

ROGÉRIO APARECIDO DIAS URSINO (TESTEMUNHA)

EDIANA FRANCISCO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-20.2014.8.11.0007 REQUERENTE: NARA DE CARLI REQUERIDO: 

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR, ROGÉRIO CARVALHO RODRIGUES, 

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME Vistos. Considerando o petitório 

encartado ao ID nº. 16900349, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 14/02/2019 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Via de consequênica, CANCELO A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA 06/12/2018 às 16h00min. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-20.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARA DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME (REQUERIDO)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA DE CARLI OAB - MT0009469A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

ROSANGELA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARIA ANTONIA LONGHINI (TESTEMUNHA)

JOSENEIDE FERREIRA DE FREITAS ANTONIO (TESTEMUNHA)

ROGÉRIO APARECIDO DIAS URSINO (TESTEMUNHA)

EDIANA FRANCISCO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-20.2014.8.11.0007 REQUERENTE: NARA DE CARLI REQUERIDO: 

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR, ROGÉRIO CARVALHO RODRIGUES, 

PEIXARIA SAO PEDRO LTDA - ME Vistos. Considerando o petitório 

encartado ao ID nº. 16900349, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 14/02/2019 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Via de consequênica, CANCELO A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA 06/12/2018 às 16h00min. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004278-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. SAMPAIO REPRESENTACOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR TERUO ARAKAKI OAB - TO3054 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER GERVASIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO(A))

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2019, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE JESUS RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000876-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSILDA DE JESUS 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: TAIS TEODORO DE MORAES Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas deixam dúvida quanto aos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente no que atine ao dano moral, em tese, 

sofrido pela autora. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 

369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o 

dia 07 DE FEVEREIRO DE 2019 às 14h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE JESUS RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS TEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000876-07.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSILDA DE JESUS 

RODRIGUES SILVA REQUERIDO: TAIS TEODORO DE MORAES Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas deixam dúvida quanto aos fatos que ensejaram a 

distribuição da ação, mormente no que atine ao dano moral, em tese, 

sofrido pela autora. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 

369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o 

dia 07 DE FEVEREIRO DE 2019 às 14h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de novembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ACORDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DAS PIZZAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERIDO)

GUILHERME SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIS HENRIQUE DA ROSA OAB - SC38909 (ADVOGADO(A))

JANDER MATEUS DE ALMEIDA OAB - SC48366 (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 

de fevereiro de 2019, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ACORDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DAS PIZZAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RICARDO NASCIMENTO VIEIRA (REQUERIDO)

GUILHERME SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIS HENRIQUE DA ROSA OAB - SC38909 (ADVOGADO(A))

JANDER MATEUS DE ALMEIDA OAB - SC48366 (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 

de fevereiro de 2019, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA PENHA DE ARRUDA (REQUERIDO)

EVALDO JOSE DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010484-80.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CELESTINO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZANETE SCINSKAS SEGURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 15:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001099-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI NEIVA ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001099-57.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

00059842113 EXECUTADO: SUELI NEIVA ANTUNES Vistos. Considerando 

o transcurso de 30 (trinta) dias, desde a manifestação do patrono do 

autor, conforme evento 16576292, INTIME-SE a exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão de ID nº 15283236, sob 

pena de extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001044-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LIMA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001044-09.2018.8.11.0007 EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. 

EXEQUENTE: RODRIGO LIMA FERREIRA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 
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conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001148-98.2018.8.11.0007 REQUERENTE: KELLYAN DE SOUZA MARIA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Antes de apreciar o pedido 

de assistência judiciária gratuita, INTIME-SE a parte recorrente para 

comprovar nos autos a hipossuficiência alegada, devendo juntar aos 

autos documento comprobatório (declaração de imposto de renda, etc), ou 

ainda, efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de indeferimento do pedido e deserção do recurso de ID 

nº 16042139. Nestes termos segue o Enunciado nº 116 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP)”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000801-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. Antes 

de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, INTIME-SE a parte 

recorrente para comprovar nos autos a hipossuficiência alegada, devendo 

juntar aos autos documento comprobatório (declaração de imposto de 

renda, etc), ou ainda, efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento do pedido e deserção 

do recurso de ID nº 14716267. Nestes termos segue o Enunciado nº 116 

do FONAJE: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte 

comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE LOPES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003706-43.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GIOVANE LOPES RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando os autos, 

constato que a outorgante da procuração se trata de pessoa analfabeta, 

razão pela qual a procuração outorgando poderes aos advogados deveria 

ter sido conferida por instrumento público e não particular, visto que a 

outorgante não consegue lançar sua assinatura no instrumento, nos 

termos dos artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. 

Neste sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO - INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE. - O instrumento 

de mandato outorgado por analfabeto deve ser lavrado, obrigatoriamente, 

de forma pública, perante tabelião de notas dotado de fé pública.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0707.15.003187-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo 

Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, 

publicação da súmula em 22/03/2016). Ante o exposto, assinalo o prazo 

de 10 (dez) dias para a autora emendar a inicial, regularizando a 

representação judicial, bem como juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Decorrido o prazo supra, com ou sem a regularização da 

representação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES ARCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001054-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES 

ARCARI REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Reitere-se a 

intimação da requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o 

despacho de ID num. 16040257. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FREITAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000277-05.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANSSIELY LONGHINI 
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CARLOS POSSAMAE EXECUTADO: ROGERIO FREITAS DE SOUZA Vistos. 

INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado do débito exequendo, bem como requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAR FRANCISCO GOMES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001246-83.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AUTO - MEK PECAS E 

ACESSORIOS LTDA - EPP REQUERIDO: EDIVAR FRANCISCO GOMES & 

CIA LTDA - ME Vistos. Antes de apreciar o pedido de assistência judiciária 

gratuita, INTIME-SE a parte recorrente para comprovar nos autos a 

hipossuficiência alegada, devendo juntar aos autos documento 

comprobatório (declaração de imposto de renda, etc), ou ainda, efetuar o 

recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de indeferimento do pedido e deserção do recurso de ID nº 14440127. 

Nesse sentido segue o Enunciado nº 116 do FONAJE: “ENUNCIADO 116 – 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP)”. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002518-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA JACOB MARRAFAO 

REQUERIDO: LORENA VIEIRA DE OLIVEIRA Vistos. Indefiro o pedido 

formulado pelo requerente constante do Id. 16384784, a fim de que este 

Juízo realize pesquisas nos sistemas Renajud, Infojud, Empresas de 

telefonia, entre outras, para tentar localizar o endereço da requerida, eis 

que trata-se de ação que compete à parte e não ao Estado-Juiz. Ademais, 

a busca pretendida pelo autor não coaduna com os critérios norteadores 

dos Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da 

simplicidade. Assim, INTIME-SE o requerente da presente decisão, bem 

como para, em 05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do requerido, sob 

pena de extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003355-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LISBOA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON HILARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003355-70.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LISBOA & CIA LTDA - EPP 

EXECUTADO: CLEBERSON HILARIO DA SILVA Vistos. Intime-se o 

executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar a respeito da 

proposta apresentado pelo exequente no evento nº 16917239. 

Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem o 

processo concluso para análise dos demais pedidos. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001262-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BOSQUETTI & SISTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LEMUNIE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001262-08.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BOSQUETTI & SISTI LTDA - ME 

EXECUTADO: MARLI LEMUNIE Vistos. Tendo em vista a certidão negativa 

do Oficial de Justiça (num. 16688742), INTIME-SE a parte autora para, em 

05 (cinco) dias, indicar o atual endereço do executado, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DOS SANTOS CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010203-22.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: DIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO EXECUTADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos. A parte ré informa na petição num. 16833592 

que efetuou o pagamento do valor remanescente. Assim, intime-se a parte 

autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar, requerendo o que entender de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010849-66.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN RENATO GARCIA (EXECUTADO)

OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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8010849-66.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: OLIVEIRA CARRIJO & CIA LTDA - ME, RENAN 

RENATO GARCIA Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo exequente no ID 

nº 16239034, tendo em vista que a empresa executada não possui 

advogado construído no processo, tendo inclusive, sido decretada sua 

revelia durante a fase de conhecimento. Assim, determino a intimação do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a 

qualificação completa dos sócios, notadamente, seus endereços 

atualizados. Apresentada a qualificação pelo exequente, CITEM-SE os 

sócios da empresa executada, para manifestarem, em 15 (quinze) dias, 

sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003567-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RONIS PEREIRA GOMES 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. RECEBO o pleito 

de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 16975366). 

Intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-73.2009.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR BORGES HONORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR ALEXANDRE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010112-73.2009.8.11.0007 EXEQUENTE: CLAUDIONOR BORGES 

HONORIO EXECUTADO: VALDEMAR ALEXANDRE DE ALMEIDA Vistos. 

Defiro o pedido de aditamento da carta precatória expedida no ID nº 

15290131, fazendo constar no mandado que efetuada a penhora, o 

devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente, nos 

termos do parágrafo 1º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95. A fim de dar 

maior celeridade ao feito, bem como, aproveitar o ato processual, desde 

já, determino a designação de audiência de conciliação, devendo constar 

a data no aditamento na referida carta precatória. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FABIO MAZUREK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000730-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO FABIO MAZUREK 

EXECUTADO: DHEIMISSON SOUSA COIMBRA Vistos. Tendo em vista o 

decurso do prazo superior a 15 (quinze) dias sem manifestação das 

partes após o trânsito em julgado da sentença, bem como o teor da 

certidão de ID nº 16493328, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, 

observando-se se há custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003896-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003896-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ARNALDO GARCIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para 

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

03/2018 TJ-MT/TP, in verbis: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados no ID num. 16237043, nos termos do § 4° acima 

mencionado. Intime-se a requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima 

assinalado, apresentar comprovante de endereço legível, atualizado e em 

seu nome, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito: 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003952-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PAINHUM MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003952-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA PAINHUM 

MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para 

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

03/2018 TJ-MT/TP, in verbis: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados nos Ids num. 16297117, nos termos do § 4° acima 

mencionado. Intime-se a requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima 

assinalado, apresentar comprovante de endereço legível, atualizado e em 

seu nome, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003829-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003829-41.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA INES DE SALES 

REQUERIDO: SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, ou se 

for o caso, documento que comprove ser a mesma proprietária ou 

residente no imóvel constante do referido comprovante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DECOMAR COMERCIO DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000693-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: DECOMAR COMERCIO DE 

MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - ME EXECUTADO: R. C. DOS SANTOS DE 

FREITAS - ME Vistos, etc. Antes de apreciar o pedido de ID nº 16235019 , 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito exequendo. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003731-56.2018.8.11.0007 INTERESSADO: MARCIO RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003139-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003139-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA REQUERIDO: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS 

LTDA - ME Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

contudo, se quedou inerte, consoante certidão de ID nº. 16876199. Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003629-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SOARES DE MORAIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003629-34.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: MARINALVA SOARES DE MORAIS 

DO NASCIMENTO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 
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artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora 

foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

contudo, se quedou inerte, consoante certidão de ID nº. 16973210. Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64326 Nr: 3366-34.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Pequenos e Médios 

Agricultores de Carlinda Ltda - Coopemac, Juscelino Alves da Rocha

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 Certifico que procedo a intimação dos advogados das partes Exequente e 

Executados, do inteiro teor da Sentença de fl. 144 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49139 Nr: 1311-81.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaldo Hortencio do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rech - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da decisão de fl. 177, bem como para requerer o 

que entender de direito para satisfação do débito exequendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004352-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004352-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA 

ALENCAR REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando 

a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao 

crédito. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico 

com os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: 

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

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004357-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DOS SANTOS BIRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004357-75.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ELTON DOS SANTOS BIRAL 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, LOJAS RENNER S.A., BANCO TRIANGULO 

S/A Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a retirada 

do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, bem 

como a liberação de seu crédito bancário, sob a alegação de que as 

inscrições são indevidas. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na 

primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial, 

através dos quais é evidenciada a verossimilhança das alegações da 

parte autora. Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de 

discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não 

deve figurar no rol de inadimplentes. Assim, por estarem presentes, no 

caso em questão, os requisitos legais, o deferimento parcial da tutela 

provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA para 

determinar que as partes requeridas promovam a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente aos débitos 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Quanto ao 

pedido de liberação do crédito bancário, INDEFIRO, uma vez que não 

vislumbro, por meio dos documentos que instruem a inicial, nexo entre as 

negativações e o bloqueio do cartão de crédito do autor. Saliento que tal 

medida tem caráter de reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser 

modificada, caso sejam trazidos novos elementos aos autos. No tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação já designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001741-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001741-30.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ANDRADE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002680-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIANA DE ANDRADE 

MORAES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando 

que a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais, apesar de 

intimada, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004356-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROBERTO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004356-90.2018.8.11.0007 AUTOR(A): SEBASTIAO ROBERTO DOS 

SANTOS RÉU: BANCO BMG Vistos. Trata-se de pedido de concessão de 

tutela provisória visando a suspensão dos descontos no benefício 

previdenciário da parte autora, sob a alegação de serem abusivos e 

indevidos, eis que o requerente acreditou firmar contrato de empréstimo 

consignado, no entanto, mais de dois anos depois, ao contatar a 

instituição financeira requerida, constatou que havia celebrado um 

contrato de cartão de crédito rotativo. Pois bem. O artigo 294 do NCPC 

prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do 

NCPC. Analisando o caso concreto, verifico que os descontos vêm 

ocorrendo há mais de dois, o que, em tese, afastaria o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação caso a parte autora tenha que 

aguardar o provimento judicial final. Entretanto, diante das razões 

expostas pela parte autora na petição inicial, entendo que este 

posicionamento merece ser revisto para o fim de acolhimento do pleito 

liminar. Com efeito, o consumidor é nitidamente a parte mais vulnerável na 

relação processual, de modo que o sobrestamento dos descontos 

mensais das parcelas relativas a cartão de crédito rotativo supostamente 

abusivos não causará prejuízos à instituição financeira ré, especialmente 

porque o perigo de irreversibilidade da medida, em casos como este, não 

existe, pois com eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão 

ser restabelecidas de imediato. Ademais, a manutenção dos descontos 

até então feitos diretamente no benefício previdenciário da parte autora 

poderá comprometer a natureza alimentar do referido benefício e privar a 

autora de gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. A 

orientação jurisprudencial é clara no sentido de que em casos 

semelhantes é acertada a decisão que determina a suspensão dos 

descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da parte. 

Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

SUSPENSÃO DO DESCONTO DA PARCELA MENSAL DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NOS PROVENTOS DO AGRAVADO – INDÍCIOS DE 

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – IMPROVIMENTO. 

Havendo indícios que apontam para a contratação fraudulenta de 

empréstimo consignado, os descontos nos proventos do Agravado 
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padecem de lastro, tornando acertada a decisão de primeiro grau que, em 

sede de antecipação de tutela, determinou sua suspensão.” (TJMT. AI, 

14430/2013, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação no DJE 

30/09/2013). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. Recurso 

interposto contra r. decisão que determinou a suspensão dos descontos 

efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, sob pena de 

multa diária. Circunstância em que o conjunto fático-probatório existente 

nos autos demonstra que estão presentes os requisitos essenciais à 

concessão da tutela antecipada, mister quando é plausível a alegação de 

que teria havido fraude na contratação do empréstimo bancário. Assim, 

tendo-se em vista a adequação da antecipação de tutela concedida, nada 

mais acertado do que a imposição de medida coercitiva que garanta o seu 

resultado prático. Inteligência do art. 461 do CPC. Decisão de primeiro grau 

in totum mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 

688659520118260000 SP 0068865-95.2011.8.26.0000, Relator: Elmano de 

Oliveira, Data de Julgamento: 03/08/2011, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 10/08/2011). Assim, por estarem presentes os 

requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento do pedido de concessão da tutela provisória de 

urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos valores 

descontados pela requerida do benefício do requerente correspondente 

ao contrato n.º 5516685, n° ADE 41143892, até o deslinde do processo, 

devendo ser requisitada a suspensão diretamente ao INSS, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento. No tocante 

ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003514-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CICERA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA RUEDA GALEAZZI OAB - SP167161 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000534-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AGROTECNICA COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: ORIGICLICK 

SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002337-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

QUETILA TAMARA SOARES TOMKIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002337-48.2017.8.11.0007 REQUERENTE: QUETILA TAMARA SOARES 

TOMKIEL REQUERIDO: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO 

VALE DO JURUENA-AJES Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA HILLESHEIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001711-29.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDINEIA HILLESHEIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso 

inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em 

apreço a possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a 

concessão do duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o 

processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

7 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002339-18.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002339-18.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

impugnação apresentada pelo executado Estado de Mato Grosso quanto 

ao valor do bloqueio via BacenJud, aduzindo, em síntese, que do valor 

bloqueado não foi retida a quantia inerente ao imposto de renda. 

Analisando minunciosamente o processo, bem como o Provimento n° 

11/2017-CM, verifico que merece acolhimento a impugnação ora 

formulada, pois a redação do art. 6° do referido provimento é clara ao 

dispor que “O Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACEN-JUD, na ausência de comprovação do depósito judicial do valor 

líquido” e o parágrafo 1° do referido artigo, de igual forma, dispõe que “O 

valor líquido será liberado pelo Juízo por meio de alvará judicial [...]”. 

Assim, o bloqueio do valor integral não se mostra compatível com a norma 

de regência, motivo pelo qual acolho a impugnação apresentada pelo 

executado e revogo parcialmente a decisão anterior na parte em que 

constou que caberia ao exequente o recolhimento do tributo. 

Considerando que o valor integral já foi bloqueado e vinculado ao 

processo, determino a intimação do executado para indicar os dados 

bancários para a devida restituição da quantia inerente ao imposto de 

renda, cabendo a este recolher o tributo, conforme requerido no item “c” 

da petição acostada no Id. num. 16757079. Apresentado os dados 

bancários pelo executado, expeça-se alvará eletrônico em favor deste 

para o fim de restituição da quantia referente ao imposto de renda. 

Expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente no valor líquido 

descrito no cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidência 

(Id. num. 12351499), estando referida parte liberada da obrigação de 

recolhimento do tributo. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002507-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE LIMA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS AFONSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002507-20.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LOURIVAL DE LIMA AGUIAR 

EXECUTADO: ANDRE LUIS AFONSO Vistos. Analisando os autos, 

constato que o credor postula pela suspensão do feito. DEFIRO o pedido 

de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo de suspensão processual, independente de nova intimação, deve o 

exequente se manifestar nos autos, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDAS LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DOAR-SE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002420-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIRANDAS LOCACAO DE 

VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: INSTITUTO 

DOAR-SE Vistos. Considerando que a requerida não cumpriu a 

determinação de ID nº 15025614, bem como a informação do autor de ID 

nº 15984204 no sentido de que a parte requerida, até o momento, não 

iniciou o cumprimento do acordo entabulado em audiência, DEIXO DE 

HOMOLOGAR o acordo de ID nº 14907790. Por consequência, determino o 

regular prosseguimento do feito. Para tanto, tendo em vista o 

comparecimento da requerida em audiência, bem como o disposto no 

enunciado nº 11 do FONAJE, deixo de decretar sua revelia. Nesse 

sentido: ENUNCIADO 11: “Nas causas de valor superior a vinte salários 

mínimos, a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o 

réu, implica revelia.” Intime-se a requerida pessoalmente para, querendo, 

apresentar resposta escrita, fazendo constar no mandado, as ressalvas 

previstas no Enunciado nº 05 do FONAJE. Em caso de resposta, intime-se 

a parte requerente para impugnar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001022-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE GODOI MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001022-19.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SHAREN DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO DE 

GODOI MATOS Vistos. Analisando os autos, constato que o credor 

postula pela suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses. Em 

observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o 

pedido de suspensão do feito tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo de suspensão processual, deverá o exequente 

manifestar nos autos imediatamente, independente de nova intimação, sob 

pena de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º da Lei nº 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000397-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVAN RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

Vistos. Perscrutando os autos, notadamente o ID nº 16267297, constato 

que o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica 

da empresa executada, alegando a insolvência da empresa executada, 
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bem como diante do nítido propósito da devedora de frustrar o pagamento 

da execução. Nos termos do artigo 135 do novo CPC, aplicável ao Juizado 

Especial Cível por força do artigo 1.062 do referido código, CITEM-SE os 

sócios da empresa executada, indicado no Id supramencionado, para 

manifestar, em 15 dias, sobre o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. Após, conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 

de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002638-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIO ORLANDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002638-92.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SEVERIO ORLANDI 

EXECUTADO: MIRIA FERREIRA DA SILVA Vistos. INDEFIRO o pedido de 

nova tentativa de penhora on line, uma vez que inexiste nos autos indícios 

de modificação da situação financeira da parte executada desde a data da 

última tentativa frustrada no bloqueio de valores via sistema Bacenjud até 

a presente data e porque o exequente não comprovou ter envidado 

esforços para localizar bens da executada passíveis de penhora. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA ON-LINE- SISTEMA 

BACENJUD - TENTATIVA FRUSTRADA - REITERAÇÃO DO PEDIDO DE 

BLOQUEIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 

Uma vez frustrada a tentativa de penhora on line, cabe ao Exequente 

envidar esforços no sentido de localizar bens do devedor e demonstrar de 

forma motivada e objetiva as circunstâncias que justificam a reiteração do 

pedido de bloqueio de ativos financeiros depois de decorridos apenas 30 

(trinta) dias.” (TJMT, AI 81471/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/02/2014, Publicado no 

DJE 27/02/2014). De outro norte, DEFIRO parcialmente o pedido formulado 

pela parte credora e determino a expedição de mandado de penhora, 

avaliação e remoção do aparelho de ar condicionado (Num. 13334580 - 

Pág. 5 e Pág. 6) e do aparelho de TV (Num. 13334580 - Pág. 1), devendo 

os bens penhorados serem depositados em poder do exequente, que 

assumirá o encargo de depositário fiel e exercerá o ônus de guardar e 

conservar, assim como de não dispor dos mesmos, sob pena de ser 

considerado depositário infiel. Frisa-se que a remoção dos bens constritos 

e nomeação do credor como depositário fiel revelam-se medidas 

necessárias como única forma de satisfazer o crédito exequendo. 

INDEFIRO o pedido de penhora com relação à geladeira, pois nas fotos 

acostadas pelo Sr. Oficial de Justiça vislumbra-se a existência de somente 

uma localizada na residência, a qual é considerada como essencial à 

habitabilidade. Realizada a penhora, intime-se a executada para 

apresentar proposta de parcelamento da dívida, consignando-se que a 

parte exequente se propõe a amortizar juros e multas, a fim de 

proporcionar condições para que a Executada consiga quitar sua dívida e 

pôr fim ao processo e as restrições em seu CPF, conforme pleiteado no Id. 

num. 16956868. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001246-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (EXEQUENTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001246-20.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MICHELLE AZEVEDO FILHO, 

JULIANO DOS SANTOS CEZAR EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA 

DE VIAGENS LTDA., S2 TURISMO LTDA - EPP Vistos. A parte requerida 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/ A informa que efetuou o 

pagamento integral relativo a condenação, conforme petição de ID nº 

15679370. A parte autora requer o levantamento do valor depositado, bem 

como pugna pela constrição via BACENJUD do valor remanescente em 

desfavor das requeridas (ID nº 15791334). Pois bem. Tendo em vista o 

depósito realizado pela requerida CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/ A, EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do 

valor depositado judicialmente, observando-se os dados bancários 

fornecidos através do ID 15791334. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, voltem os autos conclusos para 

análise o pedido de ID nº 15791334. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002425-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAMARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002425-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SUSAMARI DOS SANTOS 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, 

no efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a 

possibilidade de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do 

duplo efeito (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

já apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002241-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRELUCIA LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade 

de dano irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito 

(art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já 

apresentou contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico 

para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000550-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000550-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JUAREZ LOPES MAIA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002037-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGUINALDO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma 

vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade de dano 

irreparável à parte que justificaria a concessão do duplo efeito (art. 43, Lei 

nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões recursais, REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma 

Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010663-14.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010663-14.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

EXECUTADO: BERGAMASCHI & CIA LTDA Vistos. Perscrutando aos autos 

do processo eletrônico, verifico que houve penhora online do valor integral 

da dívida, bem como o resgate do valor, conforme evento nº 13911989. 

Intimado para se manifestar, o exequente manteve-se inerte. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Código de Processo Civil. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003471-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMEIRE MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003471-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LVL COMERCIO E SERVICOS 

LTDA. - EPP REQUERIDO: JOSEMEIRE MOTA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou inerte, consoante 

certidão de ID nº. 16853132. Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002375-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HELDEN CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para comprovar o domicílio nesta 

comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

16876203. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece 

os critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

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

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode 

olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 
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serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, não 

comprovado o domicílio da parte autora nesta comarca o feito deve ser 

extinto. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado 

que esta não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRESTANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVAN MARTINS DO PRADO (TESTEMUNHA)

MOISES SOUSA MELO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001531-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VALERIO VIEIRA REQUERIDO: 

LUIZ CRESTANI Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto 

por LUIZ CRESTANI, alegando contrariedade e omissão havidos na 

sentença de ID nº. 15954194. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos constato que a pretensão do Embargante não 

merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. Cinge-se da peça recursal que a irresignação do 

embargante dá-se quanto ao fato de ter sido reconhecida a culpa 

concorrente das partes para o acidente, sendo este o mérito da demanda. 

Nessa senda, em que pese à insurgência do Embargante, tenho que não 

lhe assiste razão, de modo que, persistindo o descontentamento e o 

intento de que sejam revistas às razões do julgamento, deverá valer-se da 

via adequada para tanto. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 16202163, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003650-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI APARECIDA MILCZUK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003650-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: D. AZEVEDO OLIVEIRA 

ANALISES CLINICAS - ME REQUERIDO: JOCELI APARECIDA MILCZUK 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte, consoante certidão de ID nº. 16972642. Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003649-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. AZEVEDO OLIVEIRA ANALISES CLINICAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003649-25.2018.8.11.0007 REQUERENTE: D. AZEVEDO OLIVEIRA 

ANALISES CLINICAS - ME REQUERIDO: ALESSANDRO ACOSTA DE 

FREITAS Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

contudo, se quedou inerte, consoante certidão de ID nº. 16739791. Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 
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10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003634-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDREI KONELL (REQUERIDO)

LILIANE CINTRA LUZIA KONELL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003634-56.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: MARCO ANDREI KONELL, LILIANE 

CINTRA LUZIA KONELL Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte 

autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe 

competia, contudo, se quedou inerte, consoante certidão de ID nº. 

16735691. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado 

que esta não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003633-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER SANTOS BALIEIRO (REQUERIDO)

OSWALDO BALIEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003633-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: CLEUBER SANTOS BALIEIRO, 

OSWALDO BALIEIRO JUNIOR Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a 

parte autora foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que 

lhe competia, contudo, se quedou inerte, consoante certidão de ID nº. 

16972851. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável 

duração do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado 

que esta não praticou os atos processuais que lhe competem e 

indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

10 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003631-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL HERCULANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003631-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: DANIEL HERCULANO Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, contudo, se 

quedou inerte, consoante certidão de ID nº. 16973230. Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE BRITO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. PULIDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MÁRCIA LOPES VENDRAMETO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000821-56.2018.8.11.0007 INTERESSADO: ANDRE LUIZ DE BRITO 

RQUERIDO: P. B. PULIDO - ME Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Encerrada a instrução 

processual, procedo ao julgamento, nos termos do artigo 40 da Lei nº. 

9.099/95. No mérito, aduz o autor ANDRE LUIZ DE BRITO que teve o nome 

indevidamente inserido pela ré B.P. PULIDO em cadastro de inadimplente, 
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em razão de dívida no importe de R$ 1.361,61 (mil trezentos e sessenta e 

um reais e sessenta e um centavos), vencida em tese aos 13/08/2016, 

afirmando que “nunca formalizou qualquer contrato com a requerida, e 

nunca assinou nenhum documento que pudesse dar ensejo ao débito ora 

discutido”, requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por dano moral. Por seu turno a requerida defende que em 

14/07/2016 o autor efetuou uma compra no importe de R$ 689,00 

(seiscentos e oitenta e nove reais), tendo a mercadoria sido retirada pela 

então esposa do requerente, Sra. Marcela Mazia. Justifica sua conduta 

afirmando que há um costume em cidades do interior em realizar 

“condicional” dos produtos, oportunidade em que o cliente escolhe as 

mercadorias e as leva para casa, sendo a compra finalizada 

posteriormente, requerendo a improcedência da ação e a condenação do 

autor em litigância de má-fé. O caso configura relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e 

fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, e considerando o 

imbróglio apresentado, pertinente a inversão do ônus da prova, nos 

termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, inclusive, já declarado em decisão 

de ID nº. 12515448. Nessa senda, o ônus estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373, II do CPC. Analisando as provas produzidas, verifica-se que 

o documento encartado pela requerida ao ID nº. 13218565, apresentado 

com o escopo de comprovar o débito que defende existente em 

contestação, de fato não conta com a assinatura do autor. Entretanto, não 

se pode olvidar que o documento de ID nº. 13214598, consistente em 

conversas mantidas pelas partes via aplicativo de mensagens, dá conta 

de que no dia 25/10/2016, o autor solicita a requerida uma relação da 

conta da ex-esposa, afirmando que se programaria para pagá-la. Ainda, 

que no dia 29/10/2016 a requerida pergunta ao autor se ele quer a conta 

dele ou a da ex-esposa, tendo este afirmado que queria “tudo”, tendo sido 

informado que o débito em seu nome era de R$ 689,00 (seiscentos e 

oitenta e nove reais). De se frisar que na ocasião o autor não manifestou 

qualquer discordância com tal valor, tampouco arguiu que a compra não 

fora por ele efetuada, não tendo ainda impugnado aludida prova produzida 

pela ré, sendo certo que ouvido em juízo confirmou que referida conversa 

ocorreu. Apesar de reafirmar em impugnação a contestação que jamais 

efetuou qualquer compra junto à requerida, em audiência de instrução o 

autor alegou que já o fizera. Portanto, tenho que a ausência de assinatura 

do autor junto ao documento de ID nº. 13218565 não invalida a compra e 

venda havida entre eles, porquanto reconhecida a dívida pelo autor. 

Nessa senda, verifica-se que não há como afastar um débito reconhecido 

pela parte. Entrementes, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o 

princípio do pacta sunt servanda, do latim “os pactos devem ser 

cumpridos” e constitui um princípio da força obrigatória de um contrato. As 

partes gozam do direito da liberdade de contratar, e o contrato firmado 

torna-se a lei entre elas, sendo que seu descumprimento acarreta o dever 

de indenizar por parte do inadimplente. Destarte, o Código Civil estabelece 

que: Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé. Cinge-se da exordial que a 

negativação que deu ensejo a ação aponta uma dívida vencida em 

13/08/2016, no importe de R$ 1.361,61 (mil trezentos e sessenta e um 

reais e sessenta e um centavos), contudo, a ré defende e comprova a 

existência de uma dívida em nome do autor no montante de R$ 689,00 

(seiscentos e oitenta e nove reais), datada de 14/07/2016. Assim, a 

demanda procede parcialmente, porquanto pertinente a declaração da 

inexistência do débito de R$ 672,61 (seiscentos e setenta e dois reais e 

sessenta e um centavos), que corresponde a divergência entre o valor 

indicado junto ao SPC e o comprovadamente devido. Por outro lado, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso em comento evola-se que apesar de não comprovada a 

dívida no montante total do apontamento, o autor reconhece a existência 

de um débito junto a ré. A divergência nos valores comprovadamente 

devido e àquele indicado na anotação não tem o condão de ensejar dano 

moral passível de reparação, de modo que as circunstâncias deflagradas 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

anotação de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, uma vez que, 

como dito, reconhecida, ainda que parcialmente, a origem e existência do 

débito. Assim, improcedente o dano moral pretenso. Ademais, sendo a 

demanda parcialmente procedente, indefiro o pedido formulado pela ré de 

condenação do autor em litigância de má-fé. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para declarar a inexistência do débito de R$ 672,61 (seiscentos e 

setenta e dois reais e sessenta e um centavos). Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral, com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO as 

deliberações em audiência de instrução e a sentença proferidas pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 170533 Nr: 4276-46.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Luiz Nogueira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 Processo n.º 4276-46.2018.811.0007

Código: 170533

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 14h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 29 de outubro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 157243 Nr: 4653-51.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Dias de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Processo n.º 4653-51.2017.811.0007

Código: 157243

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 12 de 

fevereiro de 2019, às 16h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.
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Alta Floresta/MT, 29 de outubro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ROCHA (AUTOR(A))

SEVERINA MADALENA VIEIRA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

ALESSANDRA MARETTI OAB - SP128785 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000695-06.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): RAIMUNDO NONATO ROCHA, SEVERINA MADALENA VIEIRA 

ROCHA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de Adjudicação Compulsória 

ajuizada por Raimundo Nonato Rocha e Severina Madalena Vieira Rocha 

em desfavor de Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central em 

Liquidação. Em pedido de ID 16268919 a parte autora pugnou pela 

desistência da ação, com a consequente extinção do feito nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de desistência formulado pela 

parte requerente, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as baixas 

necessárias em eventuais gravames. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, visto que 

beneficiária da justiça gratuita. Observadas as formalidades legais, 

deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 08 de 

novembro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004078-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1004078-89.2018.8.11.0007 ROSA MARIANO DE SOUZA ITAU 

UNIBANCO S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

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

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 10 de dezembro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000597-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VALDECIR DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

LUCINEIDE ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

ROSIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

CLOVIS DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

FERNANDO DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINEI ZANON BERLANDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

JOSE EVANDRO NAVARRO (TESTEMUNHA)

JAQUELINE COSTA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JORGE ALMEIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000597-55.2017.8.11.0007 MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA e 

outros (6) ALDINEI ZANON BERLANDA IMPULSIONAMENTO POR 

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

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

do requerido para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 

16922309, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 10 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONTA COMERCIAL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GONCALVES RIBEIRO OAB - SP263339 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000894-28.2018.8.11.0007 RONTA COMERCIAL LTDA. Banco 

Safra S-A e outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

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

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação ID 16905982, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

10 de dezembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002625-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DAVID PEREZ (AUTOR(A))

ENEDINA PERES DAVID (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002625-59.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

CANDIDO DAVID PEREZ, ENEDINA PERES DAVID RÉU: GVA 

INCORPORACOES LTDA Vistos. Defiro o pedido retro (ID15255814). 

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, podendo o Requerente a 

qualquer momento solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias. Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de 

setembro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1004369-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NOELI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1004369-89.2018.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

JOEL GOMES DE OLIVEIRA e outros Intimação do procurador da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento da guia 

de diligência com o código do processo, referente a condução do oficial 

de justiça. O recolhimento da diligência poderá ser feito através do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no 

ícone emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de 

Diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 4151-64.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Gamba da Silva, Dirlei Gamba de Brito, 

Audemilson Alves de Brito

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do laudo de 

avaliação de fls. 141/142, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97316 Nr: 5845-29.2011.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

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

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

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18625 Nr: 3278-40.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIeCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSR

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

OAB:5476/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:14601-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

191 e verso, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102621 Nr: 4114-61.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazônia Comércio de Equipamentos Contra Incêndio 

Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - Departamento de Transito de Alta 

Floresta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:OAB/MT 3.946

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121374 Nr: 234-56.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133804 Nr: 7194-28.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney da Silva Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

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

Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125001 Nr: 2371-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Venceslau de Brito, Cleonice Moreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Dispositivo da sentença para publicação: Assim sendo, DOU 

PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios de fl. 140, para 

sanar a omissão levantada, motivo pelo qual ratifico a sentença proferida 

para constar corretamente o lote urbano, nestes termos, deve-se constar 

que: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o 

domínio do autor sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o 

imóvel de área de 360m² (trezentos e setenta metros quadrados), lote 

urbano n. 02, quadra n. RS-12, loteamento Residencial Carlinda I, objeto da 

matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, e, por 

conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Quanto aos embargos opostos pela Requerida às fls. 142/143, verifico 

que os mesmos também merecem prosperar, visto que a decisão 

embargada realmente padece das alegadas omissões/contrariedades.

Isso porque a requerida COTIA encontra-se em procedimento de 

liquidação judicial.

Nestes termos, a concessão da gratuidade da justiça encontra-se 

relacionada à condição de hipossuficiente do trabalhador, que, 

impossibilitado de arcar com as despesas do processo.

 A jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão 

desse benefício também ao empregador, ainda que pessoa jurídica, de 

maneira excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica 

para o custeio do processo. No caso, a dita insuficiência restou 

comprovada.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os Embargos de fl. 140, fazendo-se 

constar na sentença proferida os termos acima mencionados, bem como, 

JULGO PROCEDENTES os Embargos de fls. 142/143, fazendo-se constar 

que: “Concedo a Ré COTIA os benefícios da Justiça Gratuita, motivo pelo 

qual deixo de condená-la ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios”.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140307 Nr: 3108-77.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemir Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de fls. 

154/159, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113393 Nr: 1928-94.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para efetuar o depósito da condução do Sr. Oficial de Justiça 

mediante emissão de guia judicial no site do TJ-MT, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme ofício juntado aos autos oriundo da Comarca de 

Apiacás-MT, expedido na Carta Precatória Cód. 54691 - número único 

300-91.2018.811.0084 em trâmite naquela Comarca, devendo ainda juntar 

o comprovante na respectiva Carta Precatória afim de dar o integral 

cumprimento do ato deprecado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103846 Nr: 5593-89.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudecir Pereira dos Santos

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66939 Nr: 46-39.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Felicio de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 5366-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franchim de Freitas e Pereira Aguirra Ltda-ME, 

Vanderlei Pereira Aguirra, Clair Ribeiro Franchim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:OAB 8.184-A

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

OAB:4.136-A

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca do laudo de avaliação de 

fls. 154, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70006 Nr: 2978-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Comércio e Transportes Ltda, 

Mauro Lucio de Andrade

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 
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requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda, Jânio Viegas de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação apresentada às fls.146/148, bem como 

documentos juntados às fls.154/187, NÃO ACOLHO o pedido de 

fls.146/148, visto que na matrícula do imóvel em questão não foi registrada 

a carta de adjudicação de fl.155.

 Assim, como não há prova do registro da adjudicação mencionada no 

pedido de fls.146/148, DETERMINO a intimação do arrematante do bem 

para manifestar, em 15 (quinze) dias, no presente feito.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do petitório de fls. 146/148 c/c docs. de fls.154/187, 

bem como requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2345 Nr: 823-10.1999.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanda Cáceres Gonçalves - 

OAB:5307/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA LUIZA 

BORGES SANTOS, para devolução dos autos nº 823-10.1999.811.0007, 

Protocolo 2345, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45767 Nr: 5649-35.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Aparecida do Norte Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

OAB:8341-MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

requerido(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

1260/1262, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 230/2018

CONSIDERANDO a Portaria nº 212/2018/DF, de 14.11.2018, que 

estabeleceu a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o 

mês de dezembro do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de substituição formulado pelos meirinhos 

Vanderlei Matte e Júlio César Gontijo;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 212/2018/DF, de 14.11.2018, 

no que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dia 9 de DEZEMBRO de 2018

Oficial (a) de Justiça: JULIO CÉSAR GONTIJO

Telefones: (66) 99234-7188 e 98130-7751

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 7 de dezembro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 185925 Nr: 7030-09.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças, Dirceu Inéia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 DETERMINO:I - Bloqueio das matrículas de n° 30.456, nº 30.457, nº 30.469 

e nº 30.470, referentes ao lotes nº 08, 09, 22 e 23 da quadra 143, em 

nome de RONALDO DE MIRANDA, por se encontrarem em duplicidade com 

as matrículas de nº 16.959, 16.960, 16.967, 16.968, em nome de ALUMÍNIO 

S/A – EXTRUSÃO E LAMINAÇÃO, bem como por ferirem ao Princípio da 

Prioridade. II – Bloqueio das matrículas de nº 17.292, 17.293, 17.294, 

17.295, 17.296, 17.297, 17.298, 17.299, referentes ao registro dos lotes 

nº 06, 07, 08, 09, 22, 23, 24 e 25 da quadra 143, em nome de BRASMINAS 

MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA, pois, a escritura pública registrada no 

R-01 de todas elas não contempla qualquer lote da quadra 143; pela 

constatação de que o registro constante do R-02 não existe na Serventia; 

e também pela inconsistência do protocolo nº 98.042, que não confere 

com os dados prenotados no respectivo Livro;III - Bloqueio das matrículas 

de nº 17.292, 17.293, 17.294, 17.295, 17.296, 17.297, 17.298, 17.299, 

referentes ao registro dos lotes nº 02, 03, 04, 05,06, 07, 08, e 09 da 

quadra 210, em nome de BRASMINAS MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA, 

pois, apesar de conferirem o protocolo nº 32.930 e o título nele prenotado 

e registrado no R-01 destas, o registro constante do R-02 não existe na 

Serventia; pela inconsistência do protocolo nº 98.042, que não confere 

com os dados prenotados no respectivo Livro; e também pelo que consta 

na averbação AV-03, pois, informa suposta unificação, contudo, a 

matrícula nº 46.507, não foi encontrada na Serventia, a qual também 

deverá ser bloqueada, caso seja encontrada. IV – Deixo de determinar o 

bloqueio das matrículas nº 30.454, 30.455, 30.471 e 30.472, referentes 

aos lotes 06, 07, 24, e 25 da quadra 143, por estarem formalmente 
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regulares.V - Deixo também de determinar o bloqueio das matrículas nº 

16.959, 16.960, 16.967, e 16.968, referentes aos lotes 08, 09, 22, e 23 da 

quadra 143, por estarem formalmente regulares, mas, atendendo ao 

Princípio da Prioridade, deve o Registrador proceder a averbação da 

abertura destas na matrícula nº 1.489.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160319 Nr: 881-65.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Soares Filho

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

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Extinguiu-se a presente demanda, sem resolução do mérito, com fulcro 

no art. 267 inciso III do CPC 1973, conforme sentença de fl. 89, por ter o 

Autor abandonado a causa por mais de 30 (trinta dias).

2. É O RELATÓRIO. DECIDO

3. DEFIRO os pedidos de fls. 90 e 97.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 161309 Nr: 2167-78.2012.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiliano Carelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, CNPJ: 07207996000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 7370-26.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Em cumprimento à determinação de fl. 145, item 2, impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte exequente para que se manifeste, também no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retirada das constrições 

realizadas e eventual remessa dos autos ao arquivo provisório, nos 

termos do art. 921, § 4º do CPC/2015.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186782 Nr: 7688-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planel Engenharia e Serviços Elétricos Eireli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA HELENA RODRIGUES 

DA SILVA BENSI - OAB:4456/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PLANEL ENGENHARIA E SERVIÇOS 

ELÉTRICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 01071361000191. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 5607-58.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUGO RODRIGUES FILHO, Cpf: 

50767771168, Rg: 2755663-8917043, Filiação: Hugo Rodrigues e Maraiza 

Moraes Rodrigues, data de nascimento: 25/01/1974, brasileiro(a), natural 

de Rio Verde-GO, divorciado(a), agropecuarista. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 827.640,00 - Valor 

Atualizado: R$ 752.400,00 - Valor Honorários: R$ 75.240,00

Despacho/Decisão: Vistos.1.Do compulsar dos autos, verifica-se que 

SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA ingressou 

com uma ação de execução para entrega de coisa incerta em face de 

HUGO RODRIGUES FILHO.2.A inicial veio instruída com os documentos de 

fls. 17/29.3. Às fls. 37 foi recebida a inicial e determinada à citação do 

requerido para que entregasse a coisa reclamada ou se oferecesse 

embargos. 4. Foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal ao 

executado, restando infrutíferas, como se desprende das certidões de fls. 

51, 71 e 87. Após, foi determinada a citação por edital do executado (fl. 

105).6. O executado foi intimado por edital, tendo sido nomeada a 

defensoria pública como curadora especial.7. Atendendo ao pedido da 

Exequente, foi determinada a conversão da ação de execução de entrega 

de coisa incerta em execução por quantia certa (fl.200).8. Diante dos 

fatos narrados, a parte Autora pede que seja realizada nova citação ao 

executado por meio de edital.8. É O RELATÓRIO. DECIDO.9. Visto que se 

conclui que o Executado se encontra em local incerto e não sabido, 
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DEFIRO o pedido de citação por edital.10. CITE-SE o Executado para pagar, 

no prazo de 03 (três) dias, (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do CPC/2015.11. Verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, 

com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º e 2º, CPC/2015.12. 

O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).13. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do Exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês (art. 916, CPC).14.FIXO os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, os quais deverão ser 

arcados pelo executado. No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art.827,§1º, 

CPC/2015).15.Decorrido o prazo do edital, desde já DECRETO sua revelia e 

NOMEIO a Defensoria Pública como Curador Especial, para querendo, 

manifestar no prazo legal. 16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176573 Nr: 10588-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Rêgo Guimarães, Marcio José Rosa de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANILO RÊGO GUIMARÃES, Cpf: 

00116716100, Rg: 4.593.635, Filiação: Izabel do Rego Guimarães e Aldenir 

Francisco Guimarães, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

casado(a), auxiliar de trânsportes, Telefone 66 9209-1745. atualmente em 

local incerto e não sabido

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

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

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.807,76 - Valor 

Atualizado: R$ 18.007,06 - Valor Honorários: R$ 1.800,70

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Depreendem-se dos autos que foram 

infrutíferas todas as tentativas de citação pessoal do Executado Danilo 

Rêgo Guimarães.2. Dessa forma, DEFIRO sua citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido à fl. 123. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179384 Nr: 1387-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalem Construções e Consultoria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume e o fiz publicar na forma da lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179384 Nr: 1387-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Jerusalem Construções e Consultoria 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Carlos Santos Silva Junior - OAB:21622/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOVA JERUSALEM CONSTRUÇÕES E 

CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 03771474000125. atualmente em local incerto 

e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote 05, da Quadra 54, localizado no 

Jardim Ouro Fino, matriculado no CRI local sob o nº. 49.263

Despacho/Decisão: Vistos. 1. Considerando o teor das certidões de fls. 34 

e 86 e a fim de regular a marcha processual, DEFIRO o pedido retro (fl. 

94)2. Sendo assim, EXPEÇA-SE EDITAL para a citação dos interessados, 

ausentes, incertos e desconhecidos, bem como os confinantes, que 

encontram-se em local incerto e não sabido, conforme certidão de fl. 34. 3. 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência de 

conciliação/mediação, que DESIGNO PARA O DIA 05 de MARÇO de 2019, 

às 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).4. Ademais, NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187403 Nr: 8213-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wladimir Bonadio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Nogueira - 

OAB:139587/SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVO MATIAS, Cpf: 54747996834, Rg: 

5.515.870, Filiação: José Matias Sobrinho e Maria Visconia Matias, data de 

nascimento: 23/05/1950, brasileiro(a), natural de Frutal-MG, casado(a), 

advogado, Telefone (65) 3642-1181. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196664 Nr: 1601-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Patrícia do Nascimento Sousa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heucione Souza Coimbra, Sidney Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HEUCIONE SOUZA COIMBRA, Cpf: 

01727280105, Rg: 5022196, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido SIDNEY SOUZA LIMA, Cpf: 83916547100, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

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

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos. 1. Considerando que não foram frutíferas as 

tentativas de citação do Requerido SIDNEY SOUZA LIMA (fls. 107 e 145), 

e tendo em vista que a consulta via INFOJUD (fl. 153) apresentou 

endereço já utilizado para a tentativa de citação do réu, vislumbro as 

condições para o deferimento do pedido de citação editalícia. 2. Dessa 

forma, estando o Requerido em local incerto e não sabido, sendo 

impossível aferir com exatidão o endereço em que reside, DEFIRO a 

citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido às fls. 

154, em acordo com os arts. 246, IV c/c art. 256, II, do CPC/2015. Cabendo 

a parte Exequente proceder a publicação conforme disposto nos artigos 

1.219 e 1.220 da CNGC.3. Desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta 

Comarca como Curador Especial, para o caso de não apresentação de 

defesa no prazo legal, nos termos do disposto no art. 72, II, do 

CPC/2015.4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018

Ana Carla de Castro Penteado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155925 Nr: 8055-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silfarney Vieira do Nascimento, Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249983 Nr: 6159-71.2017.811.0004

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

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MATIAS VALADÃO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL GOMES VIANA DE FIGUEIREDO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267472 Nr: 17661-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Vieira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca de 

decisão de fls. 41, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264441 Nr: 15795-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca de decisão de fls. 

76, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275396 Nr: 4357-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues da Silva Neto, Neila Souza 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca do 

impulsionamento de fls. 57, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275388 Nr: 4349-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mazetto Neto, Silvia Aparecida Hipolito 

Mazetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca de 

impulsionametno de fls. 53, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261531 Nr: 13944-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astrone Junior Marques Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245005 Nr: 2778-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Maria 

Vicentina Raggiotto, Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173798 Nr: 7020-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleito Teodoro de Queiroz, Elaine Aparecida 

Rocha de Queiroz

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173798 Nr: 7020-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleito Teodoro de Queiroz, Elaine Aparecida 

Rocha de Queiroz

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca de 

impulsionamento de fls. 93, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 
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2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96959 Nr: 1932-82.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola de Ensino Fundamental Mega Casinha 

Saber Ltda - 05.979.902/0001-35, Walquiria Isabel Donadel, Carlos Mauro 

Amorim Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca do 

impulsionamento de fls. 87, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188973 Nr: 9462-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Soares da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do artigo 1.282 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja expedido edital de intimação 

da parte autora, com prazo 30 (trinta) dias, para dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção do processo.

"Art. 1.282. Quando intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico ou via carta 

com aviso de recebimento, não promovendo a parte autora os atos e 

diligências que lhe competir, necessárias ao andamento do processo, 

deve ela ser intimada pessoalmente para, 5 (cinco), dar andamento ao 

feito sob pena de extinção. Parágrafo único. Não dispondo de numerário 

para a realização da diligência, a parte autora deverá ser intimada por 

edital, a ser afixado no átrio do Fórum e no Diário da Justiça Eletrônico. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228379 Nr: 7963-11.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cunha Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246243 Nr: 3681-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20.350/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca da 

decisão de fls. 56/57, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235968 Nr: 13400-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA (CONSTRUTORA MONUMENTAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, Celice Ivanaga Velasques - OAB:16595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:13994-A, CRISTINA 

CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, Evando Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953/MS, LARISSA 

MARQUES BRANDAO - OAB:19574/MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Luis Augusto Barbosa da Silva - OAB:TO 4681, Luma 

Mayara de Azevedo - OAB:OAB/TO 5143-B, Mauro Somacal - 

OAB:58806/RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 

OAB/MS, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - OAB:16338/MS, Suene 

Cintya da Cruz - OAB:28002/MS, Thais Montelo de Sousa Boettcher 

- OAB:38875/GO, Yana Cavalcante de Souza - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274691 Nr: 3900-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Valoes Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285991 Nr: 10636-06.2018.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 45 de 975



 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faruk Hamida Ferreira de Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179376 Nr: 1380-78.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilia Gonçalves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ovidio Inácio Ferreira Filho - 

OAB:GO 12.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca da 

decisão de fls. 134, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261703 Nr: 14061-75.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fátima Guarim de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Bucholz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca de 

impulsionametno de fls. 84, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103907 Nr: 8910-75.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walbem Lúcio Braga Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Lucca 

Boliggon - OAB:12.099-B/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca da petição de fls. 

241, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279587 Nr: 6976-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Servilho Antonio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lemanski Martini 

Fernandes - OAB:25.374 OAB/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca do 

impulsionamento de fls. 98, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273879 Nr: 3480-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza, Soeli Bortolanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Henrique Pereira Lima, Sandro José 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188735 Nr: 9263-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jesus da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves Ferreira Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 
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intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca do 

impulsionamento de fls. 96, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234330 Nr: 12261-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Herculano das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cortes Imobiliária e Administradora Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca do 

impulsionamento de fls. 117, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188935 Nr: 9430-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaitiro Uemura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Samuel Ozores 

Moreira do Nascimento, Renata Wardeley de Oliveira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Leandro Santos Ribeiro - OAB:GO 26.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263143 Nr: 14960-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito acerca do 

impulsionamento de fls. 57, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174840 Nr: 8364-15.2013.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francele Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinqenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79698 Nr: 3129-43.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Adamo de Carvalho, José Carlos 

Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 

6.151-A, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 IMPULSIONAMENTO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS DA PENHORA 

ATRAVÉS DE ADVOGADO

Nos termos do Art. 841 do CPC, o qual dispõe que : "Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado.§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do 

executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.", 

procedo a intimação dos executados na pessoas de seus advogados, 

acerca da penhora realizada, conforme se verifica no termo de penhora 

de fls. 175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273965 Nr: 3520-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. G. LASMAR, Talita Gonzales Lasmar, 

GERALDA GONZALES LASMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AMERICO - 

OAB:MT/21.256

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca de petição de fls. 

56/59, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205353 Nr: 6795-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deisiani Silva de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156699 Nr: 8941-61.2011.811.0004

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atair Leme de Souza, Creusa de Souza, 

Elizângela Gomes Costa, Silvio da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladston Almeida Cabral - 

OAB:159.229/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ - 

OAB:OAB/MT 10.083

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208042 Nr: 8359-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidinaldo Carneiro de Almeida, Leci Osorio Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Crispim Barbosa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Ulisses Gebrim - 

OAB:12520/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82721 Nr: 5989-17.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Leme do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Neves, Leonildo Gonçalves da Silva, 

Francisco Florindo Bergamo Canatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Patrícia Lucien Bergamo Canatto - 

OAB:114.823-SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291511 Nr: 13886-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Atilio Perticarrari Bombonato, Juliana Andrade 

Alvarenga Bombonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a, José Carlos Marques 

Nogueira, Thais Regina Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur José Teixeira da Silva - 

OAB:244925, Eduardo Luiz Lorenzato Filho - OAB:SP/262.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 100,00 (cem reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação, 

para cumprimento do mandado de manutenção da posse.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21308 Nr: 443-59.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz da Silva Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 615,15 (seiscentos e quinze reias e 

quinze centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85805 Nr: 8947-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Roberto Navarro Almenar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do 

Garças
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO DO 

BRADESCO S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 604,53 (seiscentos 

e quatro reais e cinquenta e três centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 301,32 (trezentos e um reais e trinta e dois centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275007 Nr: 4088-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar no 

feito, no prazo de 5 (cinco)) dias, conforme decisão de fls. 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252687 Nr: 8126-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusvane Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimado a parte autora, via matéria de imprensa, para que apresente 

planilha atualizada do débito, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94502 Nr: 8297-89.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abdalla e Pires Ltda, Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimado a parte autora, via matéria de imprensa, para que apresente 

planilha atualizada do débito, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205477 Nr: 6869-62.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: DVGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMFB, EdIBB, EMFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11082/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora para que promova 

o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227042 Nr: 7080-64.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saddam Maher Mohamad Safa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) SADDAN MAHER 

MOHAMAD SAFA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 3.640,89 (três mil 

seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.765,35 (mil e setecentos e sessenta e cinco reais e 

trinta e cinco centavos), referente à custas, e R$ 1.875,54 (mil e 

oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248973 Nr: 5523-08.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: espólio de Luiz Carlos Fredo, Andre Luiz de Jesus 

Fredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedra Grande Engenharia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A, 

Vinicius Monteiro Paiva - OAB:14445/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178625 Nr: 582-20.2014.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Admilson 

Resende Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7.832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190754 Nr: 10845-14.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189373 Nr: 9794-65.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzilerne de Fátima Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

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

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT 4.062

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) CEMAT S/A, para que 

efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 440,97 (quatrocentos e quarenta reais e 

noventa e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185126 Nr: 6388-36.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Valdeci 

Correa Ramos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) V. C. R. QUEIROZ 

TRNASPORTE, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento da entrada do parcelamento das custas processuais no 

importe de R$ 442,59 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e 

nove centavos), e mais 06 (seis) parcelas no valor de R$ 172,11 (cento e 

setenta e dois reais e onze centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença, e o valor correspondente a R$ 45,41 (quarenta e cinco reais 

e quarenta e um centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183819 Nr: 5346-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Dantas de Matos, Joselita Pereira Costa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ELISMAR MACHADO 

FERNANDES, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 440,97 

(quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e 

seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262254 Nr: 14403-86.2017.811.0004
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 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veroldo Ferreira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula, 

Leonice Maia Abreu de Paula, Bruno Pereira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) VEROLDO 

FERREIRA MATOS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 653,21 (seiscentos 

e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a taxa, e o 

valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285779 Nr: 10522-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veroldo Ferreira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) VEROLDO 

FERREIRA MATOS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 653,21 (seiscentos 

e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à 

custas, e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a taxa, e o 

valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244623 Nr: 2489-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão - Distribuição Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Abreu de Souza Supermercado Eirelli - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066, Weliton Marcos Rodrigues de 

Oliveira - OAB:14005/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 169, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276267 Nr: 4943-41.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercirone Francisco da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 88/110 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289806 Nr: 12897-41.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aragarças Auto Posto Ltda, Andre Luiz Bueno Curi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJ/MT, conforme 

informação de fl. 185, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que efetue o pagamento da primeira parcela das 

custas judiciais até o dia 10 de cada mês, conforme cálculo de fl. 180, 

podendo a parte acessar diretamente no site do TJMT/Emissão de Guias 

on line/Distribuição/Mediação, ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento, devendo comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219304 Nr: 2377-90.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvonet Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERVA S A, BANCO ITAÚ S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ - 

OAB:3.573- B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043, Mariana de Castro Squinca Polizelli - 

OAB:SP 279.626

 Certifico que, tendo em vista a devolução da carta precatória, conforme 

fls. 187/229 e, em cumprimento a decisão de fl. 178, impulsiono os 

presentes autos para intimar as partes, inclusive o autor, sobre o 
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requerimento do Banco Itaú de fl.148, no prazo de 5 dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289677 Nr: 12801-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Luiz Hencke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes Fleck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJ/MT, conforme 

informação de fl. 27, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que efetue o pagamento da primeira parcela das 

custas judiciais até o dia 10 de cada mês, conforme cálculo de fl. 25, 

podendo a parte acessar diretamente no site do TJMT/Emissão de Guias 

on line/Distribuição/Mediação, ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento, devendo comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192963 Nr: 12348-70.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249287 Nr: 5718-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Expedito Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico que a sentença de fls. 116/117 transitou em julgado em 

14/11/2018 sem interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241788 Nr: 528-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089-RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico que a sentença de fls. 92/96 transitou em julgado em 14/11/2018 

sem interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288367 Nr: 12054-76.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA SEVERINO 

NUNES PARREIRA, para devolução dos autos nº 12054-76.2018.811.0004, 

Protocolo 288367, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276333 Nr: 4974-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raifa Ribeiro Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar que a certidão de existência da ação já está confeccionada, para 

ser retirada na secretaria, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71662 Nr: 4953-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brayner & Lima Ltda, José Genilson Brayner, 

Giselma Brayner Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO ALVES GARCIA - 

OAB:MT 8.779-A

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento dos mandados de penhora no rosto dos autos e mandado de 

avaliação, no valor total de R$ 36,00, devendo acessar o site do 

Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência e 

comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289970 Nr: 12985-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o complemento do depósito da diligência do Oficial de Justiça 
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para cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 

560,00, conforme informação /requerimento do senhor oficial de justiça de 

folhas 32, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32839 Nr: 222-71.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CdCRdMAL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM, LBM, HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Carlos Lopes Félix - 

OAB:7511/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Certifico que, tendo em vista a apresentação de objeção à executividade 

pelo executado Hugo Poyer e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 

15 dias, querendo, se manifeste acerca de referida objeção e requeira o 

que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292013 Nr: 14180-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Mora das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Leite Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que o pedido de parcelamento foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJ/MT, conforme 

informação de fl. 50, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que efetue o pagamento da primeira parcela das 

custas judiciais até o dia 10 de cada mês, conforme cálculo de fl. 48, 

podendo a parte acessar diretamente no site do TJMT/Emissão de Guias 

on line/Distribuição/Mediação, ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento, devendo comprovar nos autos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163586 Nr: 5186-92.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribamar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mendes de Morais Filho, Emival de tal, 

Márcio Matos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Freitas Faria - 

OAB:11979-A/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico que a sentença de fls. 154/155 transitou em julgado em 

23/11/2018 sem interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280655 Nr: 7565-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Garcia Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a guia de diligência do oficial de justiça mencionado na 

petição de folhas 47, não veio acompanhando a petição.

Diante do exposto impulsiono os presentese autos para intimação da parte 

autora para regularização, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276531 Nr: 5113-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Fidelis de Almeida, EVA MARIA DOS 

PASSOS ALMEIDA, Terceiros Interessados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que a carta de citação de fl. 81 e 82, 

endereçadas aos requeridos Eva Maria dos Passos Almeida e Josué 

Fidelis de Almeida, foram devolvidas pelos Correios pelo motivo "endereço 

insuficiente e ausente 3 vezes", respectivamente e, ainda, tendo em vista 

a certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 99, informando não ter sido 

possível cumprir o mandado de manutenção de posse, uma vez que a 

requerente não foi encontrada e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, se manifeste acerca das correspondências devolvidas e da 

certidão negativa do Oficial de Justiça e requeira o que entender de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185513 Nr: 7125-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a consulta realizada junto ao Sistema 

Renajud, conforme fl. 86 e, em cumprimento a decisão de fl. 85, impulsiono 

os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204862 Nr: 6510-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestarem sobre a avaliação do imóvel constante de folhas 101, 

no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279727 Nr: 7054-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAI LUCAS SOARES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA em desfavor de RAI LUCAS SOARES 

CAETANO, todos qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 38/39, 

em que estabeleceram a forma de pagamento da dívida.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

5. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 38/39, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Custas e honorários advocatícios serão suportados na forma 

entabulada no acordo (item 10 – f. 39).

7. Ainda, DETERMINO a suspensão do feito para total cumprimento da 

obrigação, nos termos do art. 313, II do CPC/2015 (item 11- f. 39).

8. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174101 Nr: 7401-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Almeida Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Henrique Antônio Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HALLEX SANDRO 

MINGOTI RÊGO, para devolução dos autos nº 7401-07.2013.811.0004, 

Protocolo 174101, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252411 Nr: 7930-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenildo Batista Valadão, Marjorry Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dormecidio de Paula Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 7930-84.2017.811.0004, Protocolo 

252411, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164086 Nr: 5812-14.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Mauricio de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A - 03.467.321/0001-99

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, Antônio Carlos Guidoni Filho - OAB:OAB/SP 146.977, 

Hermedes Pereira Perez - OAB:12065, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4.737, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299.951, 

Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista 

Gusmão - OAB:MT 4.062, Raimar Abílio Bottega - OAB:3882/MT, 

Roberto Cesar Scacchetti de Castro - OAB:238294/SP, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

5812-14.2012.811.0004, Protocolo 164086, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283801 Nr: 9346-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Ramalho do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multimarcas Administradora de Consórcios 

Ltda, MT Moraes Representações Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANO LIMA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 9346-53.2018.811.0004, 

Protocolo 283801, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186192 Nr: 7247-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Célio Elias Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navesa Nacional de Veículos Ltda, Vascovel 

Distribuidora de Veículos Ltda, Ford Motor Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA RASSI 

PARANHOS - OAB:22830, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 7247-52.2014.811.0004, Protocolo 

186192, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200826 Nr: 4282-67.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Miranda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT Global Village Telecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:513, MÔNICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

4282-67.2015.811.0004, Protocolo 200826, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212485 Nr: 10959-16.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma da Silva Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 54 de 975



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

10959-16.2015.811.0004, Protocolo 212485, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292149 Nr: 14264-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto de Freitas Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim David dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 14264-03.2018.811.0004, 

Protocolo 292149, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169030 Nr: 993-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Paz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartão de Crédito Cetelem Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 993-97.2013.811.0004, 

Protocolo 169030, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57165 Nr: 980-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ( ECAD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Emissora Aruanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BACALAN - 

OAB:OAB-MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Fernando Saldanha Farias - OAB:MT-15.512, Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devolução dos autos nº 980-45.2006.811.0004, 

Protocolo 57165, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 5629-14.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Eduarda da Silva, Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Alves Praxedes, Luiz Cláudio 

Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WESLEY EDUARDO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 5629-14.2010.811.0004, 

Protocolo 100626, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163505 Nr: 5083-85.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MULINARI LTDA, Jairo Marques 

Ferreira, Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

SANTOS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

5083-85.2012.811.0004, Protocolo 163505, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47515 Nr: 297-42.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Dantas Victor de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 297-42.2005.811.0004, Protocolo 

47515, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7621 Nr: 3363-11.1997.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. BARRAGARCENSE DE EDUC. E 

CULTURA-ABEC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 237,30 (duzentos e trinta e sete 

reais e trinta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 237,30 (duzentos e 

trinta e sete reais e trinta centavos), referente à custas, e o valor 

correspondente a R$ 32,59 (trinta e dois reais e cinquenta e nove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 55 de 975



valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17232 Nr: 12-59.1999.811.0004

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Oswaldo Soler

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) ESPOLIO DE 

OSWALDO SOLER, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 179,87 (cento e 

setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 179,87 (cento e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), 

referente à custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102798 Nr: 7802-11.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Dunice P. Brito - 

OAB:GO/28.115, Kamila de Souza Coutinho - OAB:MT 10.661, Nelson 

Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A /MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO ITAUCARD 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 462,90 (quatrocentos e sessenta e 

dois reais e noventa centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 

(trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 

159,69 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284344 Nr: 9680-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3. TCHE TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - 

ME , Victor Simon Via Zambrana, Eusébio Via Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 32, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20042 Nr: 599-47.2000.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Duas Âncoras S/A, Ataliba Rosa 

Neto, FERDINANDO NOGUEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar que o termo de penhora já está confeccionado nos autos, 

aguardando sua retirada no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291597 Nr: 13932-36.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/ citação, no valor de R$ 

36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292345 Nr: 14355-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Leite de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/ citação, no valor de R$ 

36,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184916 Nr: 6218-64.2014.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elismar Machado Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo Dantas de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Sguizardi - 

OAB:16.483, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius de 

Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) ELISMAR 

MACHADO FERNANDES, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 599,31 (quinhentos 

e noventa e nove reais etrinta e um centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 459,09 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), 

referente à custas, e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento 

e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21340 Nr: 3660-13.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Rother

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) SANDRO ROTHER, 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 116,86 (cento e dezesseis e oitenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 116,86 (cento e dezesseis reais 

e oitenta e seis centavos), referente à custas, e o valor correspondente a 

R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251399 Nr: 7264-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT FERNANDES COMERCIO -ME , Deusvane 

Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte exequente, sobre 

o teor da decisão proferida às folhas 95/96.........em sintese transcrita.... ". 

Após, retornaram os autos conclusos.9. É O RELATÓRIO. DECIDO.10. 

Comprovada a titularidade dos bens descritos às fls. 88/89, percebo que 

as respectivas matrículas se encontram atualizadas e suas titularidades, 

de fato, recaem sobre a pessoa do devedor, não havendo qualquer 

impedimento à constrição patrimonial.11. Consigno ainda que não há que 

se falar em inobservância à ordem estabelecida pelo artigo 835, do 

CPC/2015, uma vez que o dispositivo elencado traz bens cujo acatamento 

é preferencial, de modo que não é obrigatório e vinculativo para com os 

interesses do credor. Além disso, o pedido de exequente encontra amparo 

no dispositivo legal (Art. 835, V).12. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 94, 

devendo a Nobre Gestora expedir o competente termo para realização da 

penhora dos imóveis matriculados sob nº73222, ficando a realização do 

ato junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o encargo 

do exequente. 13. Em sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do 

imóvel indicado para o devido cumprimento pelo Sr. Meirinho.14. Após, 

cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de avaliação 

dos imóveis, INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu representante 

para manifestar se caso os bens não satisfaçam o valor total da dívida 

qual o débito restante para prosseguimento da execução, bem como para 

aportar aos autos planilha atualizada do cálculo da dívida.15. Intimem-se 

as partes.16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251399 Nr: 7264-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT FERNANDES COMERCIO -ME , Deusvane 

Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar que o termo de penhora já está confeccionado nos autos, para 

retirar e tomar as providências cabíveis nos termos da decisão de folhas 

95/96, BEM COMO, para efetuar o deposito da diligência do oficial de 

justiça para cumprimento do mandado de avaliação já expedido nos autos, 

no valor de R$ 36,00, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7723 Nr: 1242-44.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARREIRA E VASCONCELOS LTDA, José 

Divino Franco, João Carlos Martins do Prado

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT, Luanne Lina de Sousa - OAB:MT 18.470, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) BANCO DO BRASIL 

S/A, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 1.099,26 (mil e noventa e nove reais 

e vinte e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.099,26 (mil e 

noventa e nove reais e vinte e seis centavos), referente à custas, e o 

valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o link: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251399 Nr: 7264-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT FERNANDES COMERCIO -ME , Deusvane 

Quirino Rego Teixeira, Alex Teixeira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Assim, DEFIRO o pedido de fls. 94, devendo a Nobre Gestora expedir o 

competente termo para realização da penhora dos imóveis matriculados 

sob nº73222, ficando a realização do ato junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca sob o encargo do exequente. 13.Em sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel indicado para o devido 

cumprimento pelo Sr. Meirinho.14.Após, cumpridas as deliberações acima 

e, aportado ao feito o laudo de avaliação dos imóveis, INTIME-SE o 

exequente, na pessoa de seu representante para manifestar se caso os 

bens não satisfaçam o valor total da dívida qual o débito restante para 

prosseguimento da execução, bem como para aportar aos autos planilha 

atualizada do cálculo da dívida.15.Intimem-se as partes.16.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 294324 Nr: 15483-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Rodrigues Lima, Márcia Helena Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Fagundes Marques - 

OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, presentes os 

requisitos do art. 300, CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, 

por consequência, DETERMINO que a empresa UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça à idosa ALZIRA 

RODRIGUES LIMA, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento médico 

domiciliar (“Home Care”), viabilizando, ainda, todos os medicamentos e 

insumos necessários, conforme laudos médicos de fls. 25/26 e 29, 

enquanto houver prescrição médica nesse sentido, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).18.Em razão da 

improbabilidade de acordo entre as partes, CITE-SE a requerida para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

fazendo constar as advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

CPC/2015.19.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º 

do CPC/2015.20.CIÊNCIA ao Ministério Público.21.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283694 Nr: 9317-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BUOZI - OAB:16593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira Bernardino 

Silva - OAB:12027/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259909 Nr: 12839-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOPS, MEPS, VPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonatan Silva de Oliveira - 

OAB:MT 17.752, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

informar nos autos as solicitações constantes no Ofício de fls. 54 (do 

empregador), para que seja procedido o desconto dos alimentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226177 Nr: 6576-58.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PESdA, FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92411 Nr: 6253-97.2009.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdir José Rossetto, Luiza 

Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Renan Nadaf Gusmao - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT, GERSON NAVA - OAB:3483, Ingrid 

Rodrigues de Menezes Dorner - OAB:1460

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração de fls. 146/148, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257739 Nr: 11303-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 
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Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

97/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 288914 Nr: 12367-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LASE, CMdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12367-37.2018.811.0004 – Código 288914

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de autorização de viagem formulado por Lara Alícia 

Silva Esteves, representada pela genitora Carla Martins da Silva, para lhe 

visitar, durante o período de férias escolares daquela, em Portugal, sendo 

que a menor, atualmente, reside com a avó nesta comarca.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/31.

Instado, o Ministério Público, às fls. 44/45, manifestou-se favoravelmente à 

concessão do pedido formulado pelo prazo de validade de 06 (seis) 

meses, haja vista a ausência de data certa para a viagem.

É o relatório do necessário.

O vertente caso não se amolda nas hipóteses descritas no artigo 84 do 

ECA, em que se tratando de viagem ao exterior, a autorização é 

dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos 

os pais ou responsável ou se viajar na companhia de um dos pais, 

autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma 

reconhecida. Dessa forma, mostra-se imperiosa a autorização judicial para 

que a menor possa viajar desacompanhada de seus pais para o exterior.

Diante do exposto, consubstanciado no parecer ministerial de fls. 44/45, 

julgo procedente o pedido, de modo a autorizar a viagem a Portugal da 

menor Lara Alícia Silva Esteves (07 anos de idade), com prazo de validade 

de 06 (seis) meses a contar desta decisão, cabendo a Sra. Karolina 

Martins Morigi o dever de empreender os esforços necessários para que 

o traslado ocorra com a máxima segurança à menor, especialmente pela 

idade do passageiro e distância a ser percorrida.

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Barra do Garças/MT, 07 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291837 Nr: 14069-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMVF, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14069-18.2018.811.0004 – Código 291837

Vistos.

Em obediência ao artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, em que 

prescreve que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, no entanto, antes de indeferir o 

pedido, ser determinado à parte a comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, conforme preceitua o artigo 99, §2°, do Código de Processo 

Civil, devendo acostar ao feito documento atualizado que efetivamente 

seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no 

mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286596 Nr: 10969-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNG, JdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAÚJO - OAB:22465/O

 Código 286596

Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 19/20, e a certidão de fls. 18, a qual diz 

que o requerido foi citado no dia 29/11/2018, redesigno a audiência 

aprazada para o dia 20.02.2019, às 09h30min (horário de Mato Grosso), 

com fulcro no art. 334 do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 05 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237593 Nr: 14534-95.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UABDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 Processo 14534-95.2016.811.0004 - Código 237593

Vistos.

Trata-se de execução de débito alimentar proposta por Melissa Garcia 

Souza Borges, devidamente representada, em que foi expedido mandado 

de prisão em face do executado Uenderson Antonio Borges de 

Vasconcelos, em razão do não adimplemento da dívida de natureza 

alimentícia.

As partes transigiram às fls. 73/75, aceitando a exequente a proposta de 

parcelamento, assim como requerendo a revogação da prisão civil do 

executado.

Sendo assim, tendo em vista que a exequente anuiu com a proposta 

ofertada e, por conseguinte, requereu a revogação da prisão, revogo a 

prisão civil decretada em desfavor de Uenderson Antonio Borges de 

Vasconcelos, sem prejuízo de nova decretação de prisão em caso de o 

executado não cumprir com os termos acordados.

 Os autos devem aguardar em arquivo provisório até integral adimplemento 

da dívida alimentícia.

Excepcionalmente, serve esta decisão como alvará de soltura.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 7 de dezembro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276935 Nr: 5373-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Núcleo de Prática 

Jurídica - Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Ribeiro da Silva - 

OAB:32278

 Processo nº 5373-90.2018.811.0004 – Código 276935

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 28 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264074 Nr: 15560-94.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Leite dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15560-94.2017.811.0004 – Código 264074

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória proposta por Lindomar Leite dos Santos em 

face de Creuza Ribeiro dos Santos.

 Considerando que a matéria da presente ação não é de competência 

desta Vara, DETERMINO a redistribuição dos autos a Vara competente.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102767 Nr: 7771-88.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLRM, MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTG, AdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 102767

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome dos executados, conforme extrato em anexo retirado do sistema 

BACENJUD.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$45,27. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Defiro os requerimentos de fls.77, devendo ser expedida competente 

certidão de protesto, e incluso o nome dos executados no cadastro de 

inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º do Código de Processo Civil.

Dê ciência ao exequente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 290283 Nr: 13186-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdOAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 13186-71.2018.811.0004 – Cód. 290283

Vistos.

Trata-se de ação de conversão de separação judicial em divórcio ajuizada 

por Maria Aparecida de Oliveira Almeida da Silva, em face de Francisco 

Alves da Silva.

A requerente afirma que houve a separação consensual homologada, 

sendo que a sentença foi proferida em 29 de março de 2001. Desta 

relação veio 01 (um) filho, do qual sua guarda foi acordada na ocasião da 

separação e que agora já atingiu a maioridade civil. Os bens auferidos na 

constância foram partilhados em pleno acordo.

 É o relatório.

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

Processem-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, CPC/2015.

CITE-SE a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime 

para audiência de conciliação/mediação designada para o dia 31 de janeiro 

de 2019, às 13h30min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015).

Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

Faculto ao requerido à oportunidade de manifestar-se diante do oficial de 

justiça, no momento da citação, a concordância ou discordância com o 

divorcio. Consigne-se no mandado.

Após, havendo a concordância certificada com o divorcio, conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de novembro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274958 Nr: 4057-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Araujo Lima, Elias Miguel Manso, MILTON 

ANTONIO MARTINI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Silvia Ramos Nascimento, Rogério Arantes Penteado, Caroline Ramos 

Penteado, Thales Magno Ramos Penteado, Marina Castro Arantes, Michael 

Dias Machado Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos 

Savio de Souza - OAB:MT 18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

João Jakson Vieira Gomes - OAB:20.239 MT, Leonardo André da 

Mata - OAB:MT 9.126, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O 

- MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dia, 

comparecer na Secretaria à fim de retirar o Alvará expedido nos autos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291701 Nr: 13985-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Ramos Penteado, Thales Magno Ramos 

Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Arantes Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199156 Nr: 3211-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Calacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jesus Miguel Asencio Mora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) ELENIR CALACIO 

DOS SANTOS, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas do Cartório Distribuidor no valor correspondente 

a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190203 Nr: 10439-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdMN, JGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Rodrigo Queiroz de Oliveira - OAB:OAB/MT 13.284

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S) AFONSO MARCIO 

BRAGA NASCIMENTO, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 483,21 

(quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), 

referente à custas, e R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente a taxa, e 

o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270615 Nr: 1412-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação da Dra. Dayane Borges Santiago, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259563 Nr: 12572-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Siebert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

VISTOS

 Trata-se de ação ordinária de fazer e prestar serviço de saúde e c/c 

pedido de antecipação de tutela, ajuizado por Valmor Siebert em face do 

Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

 Narra a inicial que o requerente fora diagnosticado com adenocarcinoma 

de próstata, CID – 10 C61, estágio IV, e com metástase para linfonodos, 

passando a fazer uso de medicamentos para não agravar a sua situação, 

o fármaco Abiraterona 250mg, nome comercial ZYTIGA .

 Afirma que não possui condições de arcar com a compra do referido 

medicamento, uma vez que este é de alto custo, bem como ao tentar obter 
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o fornecimento na via administrativa, esta restou inexitosa.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/36.

O pedido de tutela antecipada foi deferido às fls. 37/38, determinando-se 

que o requerido efetue o imediato fornecimento do medicamento ao 

requerente.

As fls. 58/62 houve o bloqueio de numerários para a aquisição de 

fármaco.

O requerido Estado de Mato Grosso apresentou contestação as fls. 67/80

O requerente apresentou impugnação à contestação as fls. 89/94.

As fls. 102/105 novo bloqueio de valores para a obtenção do 

medicamento. Após, um terceiro bloqueio as fls. 120/123 e fls. 131/133 

para a compra o medicamento pleiteado. Por fim, as fls. 148/150 fora 

realizado um quarto bloqueio em conta do requerido.

O requerido intimado acerca dos documentos acostados aos autos pelo 

autor, este quedou-se inerte.

Sem manifestações posteriores, vieram os autos conclusos para 

sentença.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Trata-se de ação ordinária de fazer e prestar serviço de saúde e c/c 

pedido de antecipação de tutela, ajuizado por Valmor Siebert em face do 

Estado de Mato Grosso.

In casu, vislumbro que o feito oportuniza o julgamento antecipado da lide, 

na forma do art. 355, inciso I, do CPC, eis que embora tratando de questão 

de mérito de direito e de fato, tenho que as provas jungidas aos autos são 

suficientes para o seguro desate do pedido.

Quanto a responsabilidade dos demais entes federativos, o art. 196, da 

Carta Magna dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Deste dispositivo, advém a legitimidade das partes na medida que o 

‘Estado’ referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo 

de Poder Público, com incumbência constitucional de proteger a vida e a 

saúde, independentemente da esfera governamental. Isto é, tal 

responsabilidade cabe a União, aos Estados e aos Municípios, que são 

espécies que compõe o gênero Estado.

Assim os Entes Federados são responsáveis pelo fornecimento de 

medicamento visando à assistência à saúde, nos termos da pretensão 

deduzida inicialmente, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal se 

pronunciado sobre o tema nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO ARTIGO 

5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão 

proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito 

líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do 

artigo 5º da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA. Incumbe ao Estado (gênero) 

proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando 

envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a 

responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios.” (RE nº 195192/RS, STF, 2ª T., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

em 22/02/2000, unânime, DJU de 31/03/2000, p. 60).

 Tal responsabilidade encontra-se consubstanciada, na norma prevista no 

art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da saúde” como competência comum 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ressalto que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único 

de Saúde, bem como as listas do SUS não afastam as previsões 

constitucionais existentes, não podendo, obviamente, se sobrepor à 

garantia constitucional do direito à saúde e a competência comum dos 

Entes Federados para cuidar dela.

De qualquer sorte, sendo a referida responsabilidade de caráter solidário, 

o litisconsórcio é apenas facultativo, podendo ser ajuizada ação contra um 

ou qualquer outro agente Federado, vejamos:

52091839 - REEXAME NECESSÁRIO C/ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE CHAMAMENTO 

AO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS 

PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO 

DA SAÚDE E DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA E 

HIPOSSUFICIÊNCIADO PACIENTE. DEVER DO ESTADO DE FORNECER ÀS 

PESSOAS NECESSITADAS MEDICAMENTOS AO TRATAMENTO DE 

DOENÇA GRAVE. ARTIGO 196 DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO E 

SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos que compõem a 

organização federativa tem responsabilidade solidária, portanto, o estado 

de mato grosso tem o dever de fornecer medicamentos àqueles que não 

tem condições de adquiri-los. Exegese do princípio constitucional da 

inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), pacífico na 

jurisprudência nacional o entendimento de que o acesso do interessado às 

vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas. (...) 

Precedente do STF. (TJ-MT; APL-RN 93042/2009; Mirassol D'Oeste; 

Terceira Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg. 

25/08/2010; DJMT 08/09/2010; Pág. 6) CF, art. 196 CF, art. 5 (Grifo Nosso)

No que tange prejuízo orçamentário, cumpre anotar que não há nos autos 

prova de que o requerido não tenha condições de custear as ações aqui 

pleiteadas, ou que existem outras prioridades a atender, ao ponto de 

prejudicar o atendimento básico de saúde.

 Saliente-se que a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, embora 

o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o 

município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários 

ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa 

necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico 

adequado, é dever solidário da união, do estado e do município 

providenciá-lo.

Ademais, nota-se pelos documentos atrelados, que o autor provou ser 

portador da doença descrita na inicial, o que faz imperiosa a sua 

necessidade do medicamento pleiteado, eis que não era mais 

disponibilizado pelo Poder Público, bem como a impossibilidade de efetuar 

o pagamento do mesmo, uma vez que a sua situação de hipossuficiência 

financeira restou cabalmente demonstrado nos autos. Em sendo assim, a 

meu sentir, o julgamento mais justo é a procedência completa do pedido.

Não há como não reconhecer o direito buscado nesta lide, ainda mais, 

quando se diz respeito àqueles, que não ostentam disponibilidade 

financeira para custeá-los. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica, de 

modo que não cabem maiores digressões sobre o tema, in verbis:

ADMINISTRATIVO - MOLÉSTIA GRAVE - FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - DEVER DO ESTADO - 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. 1. Esta Corte tem reconhecido 

que os portadores de moléstias graves, que não tenham disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento, têm o direito de receber 

gratuitamente do Estado os medicamentos de comprovada necessidade. 

Precedentes. 2. O direito à percepção de tais medicamentos decorre de 

garantias previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida 

(art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios o seu cuidado (art. 23, II), bem como a organização 

da seguridade social, garantindo a "universalidade da cobertura e do 

atendimento" (art. 194, parágrafo único, I). 3. A Carta Magna também 

dispõe que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196), sendo 

que o "atendimento integral" é uma diretriz constitucional das ações e 

serviços públicos de saúde (art. 198). 4. In casu, não havendo prova 

documental de que o remédio fornecido gratuitamente pela administração 

pública tenha a mesma aplicação médica que o prescrito ao impetrante - 

declarado hipossuficiente -, fica evidenciado o seu direito líquido e certo 

de receber do Estado o remédio pretendido. 5. Recurso provido. (SIC, STJ, 

RMS 17.425/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 14.09.2004, DJ 22.11.2004 p. 293).

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. As alegações do 

requerente de que tais obrigações são competência do requerido são 

óbvias. Todavia, se assim os fizessem, a presente lide não haveria de 

existir.

 Com efeito, a negativa inicial de efetuar o fornecimento do medicamento 

pleiteado, visando atender a necessidade do autor, viola a Constituição da 

República, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente 

tutelados prioritariamente. E por certo, a decisão que determina a 

realização do fornecimento do fármaco em questão, não está sujeita ao 

mérito administrativo, mas de verdadeira observância da legalidade e 

efetividade dos direitos fundamentais à vida e a saúde.
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A demanda escusa-se de maiores perquirições, já que o direito à saúde e, 

logo, à vida, são ditames constitucionais inquestionáveis, incumbindo ao 

Poder Público assegurá-los a todos os quais que careçam de assistência 

para vê-los efetivados.

Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo 

requerente, Valmor Siebert mantendo o deferimento da liminar pleiteada, 

para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o regular 

fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a 

prescrição médica.

 Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de Condenar o requerido em custas e honorários.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166487 Nr: 8971-62.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:nº 3.946, Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - OAB 

Nº 18239/0 - MT, PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO INTERPOSTO 

PELA PROCURADORIA DO ESTADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248066 Nr: 4927-24.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Larissa Nascimento Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4927-24.2017.811.0004 – Cód: 248066

VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289977 Nr: 12989-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosevan Guimarães de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBO MOTOS LTDA-ME, Detran / GO - 

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por isso, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, uma vez que ausentes nos 

autos os seus requisitos autorizadores.Tendo em vista que 

costumeiramente a Fazenda Pública não realiza audiência de conciliação, 

deixo de designa-la.CITEM-SE os Requeridos para oferecerem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 

335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor conforme 

requerido.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Barra do 

Garças-MT, 12 de novembro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 27757 Nr: 278-41.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIMENTA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zabrini 

Mendonça - OAB:MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 278-41.2002.811.0004 – Cód. 27757

VISTOS.

Suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, independente de novo despacho, remetam-se os autos 

ao arquivo nos termos do artigo 40, §§1°, 2º e 3º, da Lei de Execução 

Fiscal, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição intercorrente 

ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de novembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279140 Nr: 6690-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Masuzo Inada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6690-26.2018.811.0004 – Código: 279140

Vistos.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196424 Nr: 1407-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvina Duque dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social - Barra 

Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:OAB/MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:OAB/MT7255, ÉRICA AUXILIADORA ARRUDA - OAB:12.453, 

JULIANO ALBERT SCHIMIDT - OAB:16.111, LORENA FERNANDES 

GODOY - OAB:18.892, Maykon Pereira Araujo - OAB:MT 20068/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

152/154 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 206736 Nr: 7592-81.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino José Neres Pena, Eliane Pires dos Santos, 

Francisco de Assis Boaventura, Nilvania de Jesus, Fabiana Domingues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

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

de Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223397 Nr: 4908-52.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acilio Borba da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da petição acostada às fls. 

140/143 destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283331 Nr: 9104-94.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentar o número do código dos Embargos à 

Execução, uma vez que os documentos de fls. 13/15 pertencem aos 

Embargos e não aos autos de Execução Fiscal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171033 Nr: 3604-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Pena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Ferreira - OAB:14548

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

General Carneiro - OAB:, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:MT 11.055

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias informar se recebeu o R.P.V ( Requisição de Pequeno 

Valor) expedido nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274040 Nr: 3567-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA DUTRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 ( quinze) dias Impugnar a Contestação acostada a estes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270149 Nr: 1134-43.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elwes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, EDGAR 

ATALLAH - OAB:18.558, Emerson Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 

13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana 

Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 

21.991

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 45/281 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173761 Nr: 6980-17.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernon Madureira Bento da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alves Bessa Junior, Maria 

da Graça Rodrigues Bessa, Municipio de Torixoréu - MT, Leonardo 

Rodrigues Itacaramby Bessa, Antônio Alves Bessa Neto, Heloisa 

Rodrigues Itacaramby Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN DOS SANTOS JARDIM 

- OAB:26701

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 149v/156 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2300 Nr: 938-74.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Nacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) LOJAS NACIONAL 

LTDA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 3.608,90 (três mil e seiscentos e oito 

reais e noventa centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 950,71 

(novecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), referente à 

custas, e R$ 2.658,19 (dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e 

dezenove centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

182,23 (cento e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 
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campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26050 Nr: 443-25.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crea - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonair Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudino Bortolanza - 

OAB:MT 21.716

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) JONAIR MENDES DE 

SOUZA, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 443,43 (quatrocentos e 

quarenta e três reais e quarenta e três centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e vinte e um centavos), referente 

à custas, e R$ 140,22 (cento e quarenta reais e vinte e dois centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais 

e dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173211 Nr: 6378-26.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Alves Tinan Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 142/158 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

59/67.

 Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, 

ocorrido em sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 

28/11/2018, em que aferiu a competência dos Juizados Especiais Cíveis 

para processar e julgar ação referente à cobrança de diferença de URV 

(Unidade Real de Valor), que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade 

de produção de prova pericial.

Deste modo, nos termos do art. 1º da resolução n° 004/2014/TP declino a 

competência ao Juizado Especial Cível desta comarca.

Remetam-se os autos ao juízo competente, observando-se as 

formalidades legais.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 289898 Nr: 12954-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezer Haniel Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - 

OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues De Lima - OAB:16653/MT

 Decisão Autos de cód. 289898 Assim, não demonstrado elementos novos 

capazes de ensejar a revogação da prisão, nos termos do art. 316, do 

CPP, bem persistem os argumentos expostos na decisão que decretou a 

preventiva (fls. 32/33-v). Assim, mantenho a prisão preventiva, pelos 

mesmos fundamentos da decisão de conversão do flagrante em 

preventiva, anexada em fls.32/33-v, uma vez que não houve alteração na 

situação fática que justificasse a sua revogação, bem como pela garantia 

da ordem pública e pela conveniência da instrução. Dispositivo a) Indefiro 

o pleito de revogação de prisão de fls.32/33-v; b) Intime-se. c) 

Transladado as cópias essenciais ao inquérito, arquive-se. Barra do 

Garças, 06.12.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284051 Nr: 9501-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da Silva 

Tomaz, Rodrigo Nogueira Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, GABRIEL 

LOPES SILVA - OAB:GO34150, Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 17929

 Decisão Autos nº 9501-56.2018.811.0004 (284051) 3. Dispositivo a. Nos 

termos do art.413, CPP, julgo admissível ser sustentada em Plenário a 

acusação em face dos denunciados Wesley Ferreira de Paula, Cleiton da 

Silva Tomaz e Rodrigo Nogueira Barroso, como incursos no art. 121, §2º, 

inciso II, III e IV, do Código Penal; b. Intimem-se; c. Remeta-se cópia da 

pronúncia ao HC 1012727-02.2018.811.0004/TJMT; d. Operada a 

preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, CPP; e. Cumpra-se. 

Barra do Garças/MT, 7.12.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287099 Nr: 11292-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUCAS CALAÇA DE QUEIROZ, 

Rubens Alves dos Reis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 07.12.2018, às 14hrs32min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Defensor Edemar Barbosa Belém. Realizado o 

pregão, presentes os réus. Realizada a oitiva das testemunhas Daniel 

Paulino de Santana, Fabrício Guedes Nobre, Cleuton Roberto Silva 

Morbeck Júnior, Luciano Matos, Laurita de Tal e Toinho de Tal. Realizado o 

interrogatório dos réus Jefferson Lucas Calaça de Queiroz e Rubens 

Alves dos Reis Júnior. O Ministério Público desistiu das demais 

testemunhas. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Concedo liberdade provisória 

do réu Jefferson Lucas Calaça de Queiroz. 2. Expeça-se alvará de soltura 

de Jefferson. 3. Regrido definitivamente Rubens Alves dos Reis Júnior no 

executivo de pena de código 150118, determinando confecção de cálculo 

com data base em 15/08/2018 e interrupção entre 16/05/2018 até 

14/08/2018.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 65 de 975



 Cod. Proc.: 178235 Nr: 80-81.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Celestino Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Sentença

Autos nº 178235

1. Da análise da execução

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara da Comarca de Barra 

do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Adailton Celestino 

Vasconcelos, nascido em 20.07.1987, filho de Edson Pacifico de 

Vasconcelos e Divalcy Celestino dos Santos, ostentando as seguintes 

guias de execução penal:

a) Guia de fls. 06/07: Pena: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; 

Crime: art.180, caput, do CP; Regime: aberto; Data do fato: mês de janeiro 

de 2011; Prisão: 27.01.2011; Soltura: 02.02.2011; Recebimento da 

denúncia: 25.03.2011; Suspensão pelo 366, CPP: Não houve; Sentença: 

28.09.2012; Publicação da sentença: prejudicado; Intimação sentença: 

6.6.2013; Trânsito em julgado para o MP: 30.10.2012; Trânsito em julgado 

para a defesa: 15.11.2012; Trânsito em julgado para o réu: 21.06.2013;

b) Guia de fls. 73/73-v: Pena: 01 (um) ano de reclusão, e 30 (trinta) 

dias-multa; Crime: art.14 da Lei n° 10.826/2003; Regime: aberto; Data do 

fato: 13.04.2010; Prisão: prejudicado; Recebimento da denúncia: 

28.03.2012; Sentença: 20.08.2014; Publicação da sentença: prejudicado; 

Trânsito em julgado para o MP: 20.08.2014; Trânsito em julgado para a 

defesa: 20.08.2014; Trânsito em julgado para o réu: 20.08.2014;

O reeducando nas fls.156/157 foi intimado das condições para o 

cumprimento do regime semiaberto.

O reeducando foi promovido ao regime aberto nas fl.164.

O Ministério Público nas fl.168v, manifestou pela extinção da pena ante o 

cumprimento integral da pena.

2. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando Adailton Celestino 

Vasconcelos, ante o cumprimento integralmente da pena, nos termos do 

art. 66, inciso II, da Lei nº. 7.210/84.

b) Intime-se.

c) Após, arquive-se.

d) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 7.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166123 Nr: 8479-70.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Simon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 Sentença

Autos nº 166123

1. Da análise da execução

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2ª Vara da Comarca de Barra 

do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Pedro Simon Barbosa, 

nascido em 05.02.1949, filho de Pedro Barbosa e Alzira Simon Barbosa, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 06/06: Pena: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão; Crime: art. 1°, inciso I, do Decreto Lei n° 201/67 (02 vezes) c/c 

art. 71 do CP; Regime: Semiaberto; Data do fato: 19.10.2000; Prisão: 

prejudicado; Recebimento da denúncia: 22.11.2000; Suspensão pelo 366, 

CPP: Não houve; Sentença: 21.10.2009; Acordão: 15.02.2012; publicação 

da sentença: 10.11.2009; Trânsito em julgado para o MP: 2.11.2009; 

Trânsito em julgado para a defesa: 20.03.2012.

Certidão informando o cumprimento integral da pena pelo reeducando 

(fl.202).

O Ministério Público no parecer de fl.203, manifestou pela extinção da 

pena ante o cumprimento integral da pena pelo reeducando.

2. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando Pedro Simon Barbosa, 

ante o cumprimento integral, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei nº. 

7.210/84.

b) Intime-se.

c) Após, arquive-se.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 6.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 285827 Nr: 10542-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos nº 285827

 Fixo ao reeducando as seguintes condições a serem observadas e 

cumpridas, considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou 

similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 c) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 d) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

e) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

f) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 g) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 Incabível indulto e comutação, ante o não cumprimento do requisito 

previsto do artigo 1º, I, do Decreto 9246/17, conforme controle de 

comparecimento de fl.03/03-v.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 06.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 220831 Nr: 3325-32.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Silva Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Sentença

Autos nº 220831

1. Da análise da execução

 Trata-se de executivo de pena, oriundo da 2º Vara da Comarca de Barra 

do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Carlos Henrique Silva 

Castro, vulgo “Dondinha”, nascido em 16.10.1992, filho de Elson Castro e 

Silva e Rosimeire Clara da Silva, ostentando a seguinte guia de execução 

penal:

a) Guia de fls. 05/05: Pena: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; Crime: art. 35, caput, c/c art. 

470, VI, ambos da Lei 11.343/06; Regime: Semiaberto; Data do fato: 

12.01.2015; Prisão: 15.05.2015; Soltura: 06.04.2016; Recebimento da 

denúncia: 29.06.2015; Suspensão pelo 366, CPP: Não houve; Sentença: 

30.03.2016; publicação da sentença: prejudicado; Intimação da sentença: 

prejudicado; Trânsito em julgado para o MP: prejudicado; Trânsito em 

julgado para a defesa e réu: prejudicado;

No cálculo de pena de fl. 111, aponta o cumprimento integral da pena pelo 
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reeducando.

Assim, o Ministério Público manifestou pela extinção da pena, pelo seu 

integral cumprimento em fl. 112.

2. Dispositivo

a) Declaro extinta a punibilidade do reeducando Carlos Henrique Silva 

Castro, nos termos do art. 66, inciso II, da Lei nº. 7.210/84.

b) Intime-se.

c) Após, arquive-se.

d) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 07.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277022 Nr: 5427-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Decisão Autos nº 277022 Não havendo impugnação pelo Ministério 

Público e pela defesa, homologo cálculo de pena de fl.49. Envie-se cópia 

do cálculo de pena ao reeducando, nos termos do art. 41, inciso XVI, da 

Lei nº 7.210/84. Incabível indulto, nos termos do art. 1º, inciso III, do 

Decreto nº 9.246/17, uma vez que o reeducando não cumpriu 2/3 (dois 

terços) da pena até 25.12.2017, conforme cálculo de pena de fl.49. 

Incabível comutação, nos termos do art. 7º, inciso I, alínea b, do Decreto nº 

9.246/17, uma vez que o reeducando não cumpriu 1/3 (um terço) da pena 

até 25.12.2017, conforme cálculo de pena de fl.49. Aguarde-se o 

cumprimento da pena. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 07.12.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276252 Nr: 4928-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0

 Decisão

Autos nº 276252

Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor de Israel Alves 

Rosa, nascido em 13.6.1955, filho de João Francisco Rosa e Maria Alves 

Rosa, ostentando a seguinte condenação executada nestes autos:

a) Guia definitiva de fls. 05/05v: Pena: 1(um) ano, de detenção; Crime: 

art.306, da Lei 9503/97; Regime: aberto; Data do fato: 15.9.2015; 

Suspensão pelo art. 366, do CPP: não houve; Recebimento da denúncia: 

28.10.2015; Sentença e Publicação: 01.02.2017; Intimação pessoal da 

sentença: 1.2.2017 (fl.20); Substituição: uma restritiva de direito 

(prestação de serviço à comunidade); Trânsito em julgado para o MP: 

06.02.2017; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 06.02.2017;

 À fls.40/42, foi informado pelo reeducando, por intermédio de defesa 

técnica, possuir graves problemas de saúde na coluna, conforme exames 

de fls.45/49, requerendo a substituição da pena restritiva de direito 

(prestação de serviço à comunidade), por pena pecuniária ou cestas 

básicas, para evitar que o apenado possa descumprir a pena imposta.

 Instado a se manifestar em fl.50/51, o Ministério Público requer a 

designação de audiência admonitória/justificação.

 Ante o exposto:

a) Designo audiência admonitória para o dia 02.04.2019 às 14h30min;

b) Intime-se;

c) Cumpra-se.

Barra do Garças, 07.12.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193001 Nr: 12372-98.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Decisão Autos de cód. 193001 Conforme controle de comparecimento de 

fls.04/04-v, o reeducando compareceu neste juízo 16 (dezesseis) meses 

de 24 (vinte e quatro) meses. Intime-se, pessoalmente o reeducando 

Antônio Carlos Marques para dar continuidade ao cumprimento da pena, 

quais sejam, o comparecimento mensal e a prestação pecuniária, 

cientificando-lhe que o não cumprimento das condições da restritiva 

ensejará a conversão em privativa de liberdade. Incabível indulto, uma vez 

que existe impedimento previsto no item 7, inciso IV, da ADI 5874 MC/DF, 

não qual não concede às pessoas que tiveram suas penas substituídas 

por restritivas de direito. Incabível a comutação, uma vez praticado novo 

fato delituoso nos 12 (doze) meses anteriores a publicação do Decreto do 

indulto, conforme decisão em audiência realizada em 18.09.2017, nos 

termos do art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 07.12.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 196237 Nr: 1296-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseval Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Decisão Autos nº 196237 Confeccionado cálculo de liquidação de pena 

em fl.229, não houve impugnação pelo Ministério Público, e ocorreu a 

preclusão temporal para a defesa técnica, conforme fl.240. Assim, 

envie-se cópia do calculo de pena de fl.229 ao reeducando, nos termos do 

art. 41, inciso XVI, da Lei nº 7.210/84. Incabível indulto e comutação uma 

vez existente o impedimento previsto no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 

9.246/17, pelo qual não serão concedidos tais institutos às pessoas 

condenadas por crimes de tráfico. Aguarde-se o cumprimento da pena. 

Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 07.12.2018 Douglas Bernardes 

Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208303 Nr: 8489-12.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Maximo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 208303 Considera-se que na época da prática do fato 

(18.08.2007) vigorava o lapso prescricional da pretensão executória de 02 

(dois) anos, à pena inferior a 01 (um) ano, e, posteriormente, alterada a 

redação pela Lei nº 12.234/2010, instituindo a prescrição executória em 03 

(três) anos, para crimes com pena máxima inferior a 01 (um) ano. 

Ademais, entre a data do fato (18.08.2007) e o recebimento da denúncia 

(09.12.2009) passaram-se mais de 02 (dois) anos. Diante disso, 

considerando que a redação dada pela lei vigente é mais gravosa que a 

redação anterior do art. 109, inciso VI, do CP, aplico o princípio da 

irretroatividade da lei benéfica, pela qual a prescrição da pretensão 

punitiva atingiu em 17.08.2009. Assim, declaro extinta a pretensão punitiva 

do reeducando Moisés Máximo Pereira, nos termos do art.109, inciso VI, 

c/c art. 110, §1º, do CP. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Barra 

do Garças, 07.12.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 83564 Nr: 6775-61.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Leonardo de Jesus Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971
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 Termo de Assentada

 Autos de cód.83564

Em 06.12.2018, às 14hrs09min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e os Advogados Izadora Lopes Nogueira Reis e 

André Luiz Lopes Ferreira. Realizado o pregão, presente o réu. Após, o 

MM. Juiz, decidiu: “1.Diante da intimação de fl.239, correspondente a 

decisão de fl.237, declaro preclusa a oitiva de testemunha Gerson 

Rodrigues da Silva Filho. 2. Designo oitiva de Elaine Cristina de Jesus 

Nunes para o dia 12/12/2018 às 13hrs30min, devendo ser conduzida 

coercitivamente. 3. Caso a referida apresente atestado médico para 

justificar sua ausência na data de hoje em 48 horas, expeça-se mandato 

de intimação sem condução coercitiva. 4. Sai o réu e defesa técnica 

intimados.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 ____________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________

Wdison Luiz Franco Mendes Izadora Lopes Nogueira Reis

 Promotor de Justiça Advogada (OAB/MT- )

 ________________________

 André Luiz Lopes Ferreira

 Advogado (OAB/MT- 18599 )

_______________________________

Hugo Leonardo de Jesus Nunes

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170287 Nr: 2611-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Oliveira do Carmo, André de Oliveira, 

Albertina Lourdes de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 Termo de Assentada

 Autos de cód.170287

Em 06.12.2018, às 14hrs02min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, a Advogada Tayná Maria de Sousa Santos 

(OAB/MT- 16.065) e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente os réus. O Ministério Público insiste na oitiva das 

testemunhas Welisson Ferreira Lopes e Demilson de Paula Rodrigues. 

Após, o MM. Juiz decidiu: “1.Designo audiência para oitiva de Welisson 

Ferreira Lopes e Demilson de Paula Rodrigues na data de 21/02/2019 às 

14:30. 2. Diante da notícia de que o réu Aldair Oliveira do Carmo 

encontra-se preso em Aragarças-Go, requisite-se sua presença. 3. Saia 

os réus presentes intimados. 4. Sai defesa técnica intimada na pessoa da 

advogada Jussara Maria Fonseca Santos Lira (OAB/MT 16656).” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 ____________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 _________________________ ______________________

Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 ________________________

 Tayná Maria de Sousa Santos

 Advogada (OAB/MT- 16.065)

_______________________________

André de Oliveira

(Rua 13 de maio, Setor João de Barro, Torixóreu-MT)

Réu

_______________________________

Albertina Lourdes de Oliveira Almeida

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 101023 Nr: 6026-73.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

43, e declaro extinta a punibilidade do reeducando Luiz Carlos Vieira, em 

razão da prescrição.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 203519 Nr: 5777-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Araújo Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fls. 

41/42, e declaro extinta a punibilidade do reeducando Davi Araújo Chaves, 

em razão do cumprimento substancial da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209399 Nr: 9140-44.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Calixto Neto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT, Lanes Pereira da Silva - OAB:10.714-MT, Lucas 

Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fls. 

41/42, e declaro extinta a punibilidade do reeducando Davi Araújo Chaves, 

em razão do cumprimento substancial da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 229551 Nr: 8798-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelly dos Santos Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

62, e declaro extinta a punibilidade da reeducanda Kelly dos Santos 

Cavalcante, nos termos do art. 107, II, do CP, c/c art. 1º, inciso IV, do 

Decreto nº. 9.246/17.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 187303 Nr: 8128-29.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Santos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ao compulsar o cálculo de pena de fl. 64, bem como o controle de 

comparecimento de fls. 05/05-v, verifico ter sido a pena integralmente 

cumprida.

Assim, acompanho a pretensão defensiva de fl. 116, de declaro extinta a 

punibilidade do reeducando Edvaldo Santos de Almeida, em razão do 

integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188327 Nr: 8943-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Alexandre Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em atenção ao princípio acusatório, acolho a pretensão ministerial de fl. 

80-v, e declaro extinta a punibilidade do reeducando Wanderson 

Alexandre Costa, em razão do integral cumprimento da pena.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 294451 Nr: 15575-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THdS-M, THdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdFdMdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 15575-29.2018.811.0004 – Cód. 294451

Vistos em plantão.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Thiago Hernandes da 

Silva ME, tendo como autoridade coatora Secretaria de Finanças do 

Município de Barra do Garças/MT.

Aduz o impetrante que solicitou alvará perante a referida Secretaria, a fim 

de que se realizasse uma feira livre, entre os dias 07 e 17 de dezembro de 

2018, das 9h às 21h, nesta cidade, contudo, o pleito fora indeferido, 

carente de fundamentação legal.

Requereu a concessão de liminar, com o intuito de realização do evento e, 

consequentemente, a expedição de ofício às autoridades competentes 

para expedição de alvará de funcionamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o mandamus não se encontra 

acompanhado da decisão administrativa que indeferiu o alvará do 

impetrante, nem mesmo recusa da repartição pública em fornecê-lo, 

impossibilitando a apreciação do pedido, uma vez que não há, no feito, a 

fundamentação da autoridade coatora para tal.

Assim, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, emende o 

impetrante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 8 de dezembro de 2018, às 16h35min (horário oficial 

de Cuiabá/MT).

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 294451 Nr: 15575-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THdS-M, THdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdFdMdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, indefiro a petição inicial de mandado de segurança 

impetrado por Thiago Hernandes da Silva ME em face de ato coator 

proferido pela Secretaria de Finanças do Município de Barra do 

Garças/MT, e, consequentemente, julgo extinto o presente feito, o que 

faço sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 

artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.P.R.I.Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Sem custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.Barra do Garças/MT, 9 de 

dezembro de 2018, às 17h45min (horário oficial de Cuiabá/MT).Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222737 Nr: 4511-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 No presente caso, é imprescindível a realização de instrução processual 

a fim de que restem demonstradas as alegações lançadas pela defesa, 

vez que no presente momento comporta-se dilação probatória, não 

restando demonstrada de forma inequívoca as alegação da defesa, bem 

como sendo necessária a realização de instrução processual a fim de que 

reste demonstrada ou não a tese da defesa, inviável assim o acolhimento 

de absolvição sumária. Superadas a preliminar arguida pela defesa, não 

verificadas as hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução para o dia ¬¬¬-01/02/2019, às 14:00 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT) onde serão ouvidas as testemunhas de 

acusação e defesa, bem como procedido o interrogatório da 

acusado.Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao 

Instituto de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).Proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).Citem-se e se intime 

pessoalmente o acusado. Intimem-se o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e as testemunhas de acusação e defesa.Advirta-se as 

testemunhas que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante 

requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o 

auxílio da força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 

436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo 

do processo penal por crime de desobediência e condenação ao 

pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP). Expeça(m)-se o 

necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 (vinte) dias, 

visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora” caso haja.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 233877 Nr: 11918-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 A apreciação da amplitude do arcabouço probatório, especialmente das 

provas até então coletadas, não pode servir, "ab initio", para que haja um 

reconhecimento prematuro do reconhecimento da atipicidade da conduta 

e, por consequência, privar o Ministério Público de atos probatórios 
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posteriores. Posto isso, rejeito o pedido de absolvição suscitada.Em 

prosseguimento, superadas as preliminares arguidas pela defesa e não 

verificadas as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, 

designo o dia 01/02/2019, às 14:30_horas (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.Intime-se o(a)(s) acusado(a)

(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) 

ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa.Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).Advirta-se as testemunhas 

que a ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da 

força pública, além da multa prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, 

no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo 

penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento das 

custas da diligência (art. 219, CPP).Havendo testemunhas residentes em 

outra comarca, depreque-se sua oitiva. Intime-se e se cumpra.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL DA COSTA CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE OAB - MT18248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

petição que recebo como embargos declaratórios opostos. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos 

embargos de declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de 

declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 

49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou 

oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 

50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração 

suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) 

(Vigência) De fato os argumentos do embargantes são suficientes para 

produzir uma reforma. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de declaração. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acolhidos, relativo aos 

argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes dentro do 48 

desta lei singela, para anular a sentença e a conciliação realizada, 

devendo a escrivania proceder nova designação de enseada conciliatória 

e nova citação a parte do passivo correta. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 28 de Outubro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HETHERJHON MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSA SOARES DE FREITAS SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO(A))
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória, onde a 

promovente, em síntese, aponta que a requerida teria lhe promovido 

ofensas. Pede danos morais A promovido por sua vez, em sua defesa 

afirma uma serie de questões, em especial que foram ofensas recíprocas 

e mero aborrecimento. Com efeito, narrados na inicial fatos jurídicos que 

se constituem, em tese, atos ilícitos (perfeita subsunção dos fatos 

narrados à norma material) e efetuada a prova dessas alegações 

(publicações) fica evidente o ato ilícito pela promovida. No caso dos autos 

temos que tanto as relações interpessoais anteriores entre o autor e a 

requerida, que evidentemente revelam mágoa, tanto quanto a questão que 

seria a gênese da suposta agressão, revelam que houve um excesso 

punível por parte da promovida, que merece reparação. Durante a 

instrução, inclusive, foi possível perceber q carue existia altivez da 

promovida, em uma demonstração de que poderia proferir palavras sem 

que isso fosse ofensa, até pela posição que ocupava em relação ao 

promovido. O dano moral tem também um caráter pedagógico que visa 

justamente desestimular condutas como a percebida nestes autos. 

Passando a fixação do valor da indenização, temos que deve-se 

obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a 

capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do 

ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Na 

esteira destes parâmetros, verifico que a quantia pleiteada pela autora a 

título de reparação, é de alta, posto que o valor da indenização não deve 

propiciar enriquecimento da parte que busca reparação do dano moral. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a gravidade, a natureza e a 

repercussão da ofensa, a situação econômica da ofensora e da ofendida, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a parte promovida a pagar à 

autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

devidamente atualizados desde o arbitramento togado, na forma da 

Sumula 362 do STJ. b) rejeitar o pleito da parte promovida por 

consequência teleológica dos argumentos do corpo da sentença. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010266-90.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACIEL MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR OAB - MT0016133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - 026.894.971-90 (PROCURADOR)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011022-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAY MUSIC (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8011022-31.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 7.984,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 06/12/2018. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

dezembro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDINA BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA DE BRITO COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para apresentar contrarrazões aos 

Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 250,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA FORTARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHULIA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8010452-45.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 06/12/2018. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

dezembro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI YOLANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETY MARIA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face do promovido, onde a autora alega em síntese que foi 

vítima de falsa imputação, ofendendo sua honra subjetiva e afetando seu 

patrimônio moral. Perquire danos morais. Em contestação, a parte 

requerida, em síntese, alega que na verdade teria sido agredido por ações 

da requerente, e que não procedem as alegações de danos. Refuta danos 

morais. Indo para os contornos decisivos, precisamos examinar dentre as 

provas do caderno processual e argumentos a configuração do ato ilícito, 

do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. A parte autora comprova satisfatoriamente 

abertura de procedimento criminal. A parte ré, por sua vez, não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a requerida, tenho que o ato ilícito deve ser reparado. Neste 

passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita, acessando especialmente a parte educativa e 

compensatória da natureza do dano moral. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar ato 

ilícito por parte do requerido. b) condenar a parte promovida a pagar à 

parte autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DA SILVA MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 1000744-90.2017.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 06/12/2018. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

dezembro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DA SILVA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 

da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP/BGU/MAGAZINE HELOISA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 13:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.BEM COMO INFORMO QUE CP 

FOI EXPEDIDO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L W Q DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS OAB - SP278599 (ADVOGADO(A))

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO(A))

SUZANA DIAS BAPTISTA MACHADO OAB - SP24632 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) HERBEWRT DE SOUZA PENZE , para 

participar da Audiência de Conciliação, na Sala de CONCILIAÇÃO no 

Juizado Especial de Barra do Garças, na Data de 04/02/2019 Hora: 

13:40/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L W Q DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO OAB - SP29443 (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS OAB - SP278599 (ADVOGADO(A))

MARCIAL BARRETO CASABONA OAB - SP26364 (ADVOGADO(A))

SUZANA DIAS BAPTISTA MACHADO OAB - SP24632 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) , JOSÉ DE PAULA MONTEIRO NETO , 

MARCIAL BARRETO CASABONA, LUCIANO OSCAR DE CARVALHO,OSÉ 

AUGUSTO DOS SANTOS para participar da Audiência de Conciliação, na 

Sala de CONCILIAÇÃO no Juizado Especial de Barra do Garças, na Data 

de 04/02/2019 Hora: 13:40/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLE MARIANO SANCHES RODRIGUES (REQUERIDO)

RAEL SOUSA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 14:00 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUDO ARAUJO TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 14:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte promovente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nos autos sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEIXOTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Certidão do Trânsito em 

Julgado Dados do processo: Processo: 8011261-69.2016.8.11.0004; Valor 

causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em 

julgado para as partes em 18/11/2018. BARRA DO GARÇAS, 10 de 

dezembro de 2018. JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR 

SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010324-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CAPITANI RESENDE OAB - MT18248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 73 de 975



 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ 3.038,53 (três mil, trinta e oito reais e cinquenta e três 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para no prazo de 

05(cinco ) dias se manifestar nos autos, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIANO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 187,40 (cento e 

oitenta e sete reais e quarenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012431-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROBERTT CARVALHO (REQUERENTE)

LUZIANE SOARES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZORIO JACOB DIAS (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para no prazo de 

05(cinco) dias se manifestar nos autos, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte executada, para no prazo de 

15(quinze) dias se manifestar nos autos, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-05.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

1- Arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-05.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

1- Arquive-se, promovendo as baixas e anotações necessárias. 2- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001971-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação 04/02/2019 Hora: 14:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue o pagamento da condenação, devidamente atualizado na quantia 

de, R$ 11.451,28, (Onze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e 

oito centavos),

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ 16.075;20 (dezesseis e setenta e cinco reais e vinte 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO CAVALCANTE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ R$: 328,04 (trezentos e vinte e oito reais e quatro 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIXON FREITAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CORINTA MARIA DOS ARBUES NERY OAB - MT0021080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 140,59, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON CARLOS LAMBERT OAB - MT0020642A (ADVOGADO(A))

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 

Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6515/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFOBARRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON CARLOS LAMBERT OAB - MT0020642A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$ 829,84 (oitocentos e vinte nove reais e oitenta e quatro 

centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001042-82.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e 

quarenta centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 157,60 (cento e cinquenta sete reais 

e sessenta centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOHAYMERA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 140,59 (cento e quarenta reais e 

cinquenta e nove centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAIRO OLON DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 140,59 (cento e quarenta reais e 

cinquenta e nove centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 374,80, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001975-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY DAIANY MOURA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 374,80, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENY CRISTINA LIMA SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do (a) (s) advogado (a) (s) da parte promovente para se 

manifestar sobre sentença, sob pena os autos ir para arquivo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 253184 Nr: 8483-34.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Braga de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 DESPACHO

Código: 253184

Vistos.

1. DESIGNO audiência de justificação para ser materializada no dia 24 de 

janeiro de 2019, exatamente às 17h45min (Horário de Mato Grosso).

2. Outrossim, DEFIRO a cota ministerial em fls. 145/146, DETERMINO a 

secretaria que corrija a juntada da exordial acusatória nos autos, vez que 

situa-se em fls. 116/119.

 3. Intime-se o denunciado.

4. Dê ciência ao Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de novembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002441-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. L. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002441-09.2018.8.11.0006 AUTOR(A): DEIZE LEITE DA GUIA RÉU: 

ESMAEL APARECIDO LEITE DE SOUZA Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita ao requerido, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Considerando que as partes compuseram amigavelmente 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e tendo em vista 

ainda o parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo realizado entre as partes, bem como a desistência 

do prazo recursal. Por consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo 

Civil. Sem custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, sendo 

suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 

98, §3º do CPC. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 6 de 

dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007640-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. G. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007640-46.2017.8.11.0006 AUTOR(A): KAROLINE DA GUIA ROCHA RÉU: 

JORDAO CARVALHO DA CRUZ Vistos etc. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que a autora manifestou na inicial que pretende a partilha 

do imóvel supostamente constituído pelo casal durante união estável. De 

outro norte, o requerido manifestou em sede de contestação a pretensão 

de venda do imóvel, com a condicional de efetuar o depósito do valor de 

50% da venda em juízo, para o caso de a autora vencer a demanda. 

Diante da aparente concordância entre as partes no que concerne ao 

destino do bem discutido, determino a intimação da autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar se concorda com a venda o imóvel 

residencial, condicionado ao depósito da parte que supostamente lhe cabe 

em juízo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham aos autos 

conclusos para a análise do pedido do requerido. Cumpra-se. Cáceres, 6 

de dezembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006222-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

CERTIDÃO - Certifico que cumpri o presente conforme item ( X ) abaixo: 1) 

( ) INTIMADO, apôs o ciente ao mandado e aceitou e a contrafé. 2) ( ) 

INTIMADO, negou-se a apor o ciente, aceitando a contra - fé. 3) ( ) 

INTIMADO , negou - se a apor o ciente .e aceitar a contra - fé. 4)(X) Não 

foi INTIMADO o pólo ativo SÉRGIO JAIVONE. Motivo: locomovi-me ao 

endereço mencionado e não encontrei o procurado quando das minhas 

diligências e a sua genitora Natalia Luzia disse que ele mudou-se para 

Cuiabá/MT, e desconhece o seu atual endereço. Dou fé. Kurtz Ramos 

Meirinho Ces/MT, 22 de outubro de 2018. SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144715 Nr: 2682-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNM, GNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM, GADM, WADM, NAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc.

Haja vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a inventariante 

para dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação do disposto nos art. 

622, II do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142265 Nr: 25-95.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto à petição de folhas retro, intime-se a inventariante para esclarecer 

se trata de pedido ou esboço de partilha amigável.

Se tratando de partilha amigável, determino desde já, que a mesma junte 

nos autos a Guia comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em 

face do espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração 

do Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública 

Estadual; e certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de 

cujus”.

Decorrido o prazo venham-me conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 68120 Nr: 5605-82.2007.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA APARECIDA SILVA DA CRUZ, MARIA 

LOURENÇA DA SILVA PEIXOTO, ONOFRE PATRÍCIO DA SILVA FILHO, 

SEBASTIÃO PATRICIO DA SILVA, OTAVIO PATRICIO DA SILVA NETO, 

ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE PATRÍCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a petição de interposição de recurso encontra-se 

apócrifa, intime-se a parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas assinar a petição, sob pena de não recebimento do recurso.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168662 Nr: 5185-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE ALBUQUERQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO, 

CLEMENTES CRUZ NUNES, CLAUDIO CRUZ NUNES, CLAUDIA CRUZ 

NUNES HARTMANN, CLEONICIA CRUZ NUNES DE FARIA, CLEOMEDES 

CRUZ NUNES, CLEUSA CRUZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado ÁTILA SILVA GATTASS do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176691 Nr: 269-19.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE ALBUQUERQUE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO, 

CLEMENTES CRUZ NUNES, CLEOMENDES CRUZ NUNES, CLAUDIO CRUZ 

NUNES, CLAUDIA CRUZ NUNES HARTMANN, CLEONICIA CRUZ NUNES DE 

FARIA, CLEUSA CRUZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Certifico que intimo o advogado ÁTILA SILVA GATTASS do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21764 Nr: 2611-57.2002.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:3606-E, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 Certifico que intimo o advogado ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183250 Nr: 4206-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI, INDUSTRIA, COMERCIO E AGROPECUARIA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABRAÃO VICENTE GARCIA, 

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ CASTRILLON GARCIA, ANDRÉ LUIZ 

CASTRILLON GARCIA, RAUL CAMILO GUIMARÃES GARCIA, EMANUELLE 

CASTRILLON GARCIA, LAURA BERNADETTE CASTRILLON GARCIA, 

GRACIANA GUIMARÃES GARCIA, JEANE PAULA CARNEIRO GARCIA, 

EDINAURA DIAS CASTRILLON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO

DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 
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da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

citação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Eliana de Fátima Segatto Mendes

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172567 Nr: 8188-93.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUTRA COMERCIO E SERVIÇO DE 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME, MANOEL PEDRO MENDONÇA 

DA COSTA, ARIEL DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176219 Nr: 10790-57.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS SANTA CLARA 

LTDA EPP, LUCIO FLAVIO DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183948 Nr: 4620-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingá Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 183948

DECISÃO

1 – Considerando que as diversas diligências visando à citação da parte 

ré restaram infrutíferas, bem como as de localização do endereço pelos 

meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, DEFERE-SE o pedido 

de fls. 95/96-verso no sentido de que se expeça edital de citação da parte 

ré. Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação 

da parte requerida GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT, seguindo-se à risca 

as formalidades do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências do 

despacho inicial.

2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181502 Nr: 3198-25.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FATIMA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS A. MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 12433

 1 – (...)este juízo DETERMINA o cancelamento do ato judicial lançado no 

sistema Apolo em data de 18/10/2018, devendo haver nova publicação do 

despacho de fl. 43.2 – (...)Ante todo o exposto, este Juízo INDEFERE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, § 

2º, do Código de Processo Civil.3 – INTIME-SE a parte embargante para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular 

da demanda.4 – No mais, com o cumprimento do item 2, como determinado 

na demanda em apenso a juntada de peça processual referente a estes 

autos, após a respectiva juntada, CERTIFIQUE-SE a tempestividade da 

impugnação aos embargos à execução.5 – Após, INTIME-SE a parte 

embargante para manifestar no prazo de 15 dias. 6 – Por fim, na hipótese 

de inércia da parte embargante ao cumprimento do item 2 ou após o 

cumprimento dos itens 3 e 4, REMETAM-SE os autos conclusos.7 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163866 Nr: 1095-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GONÇALVEZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 06 de 

dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181309 Nr: 3078-79.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON RANZULI SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Código: 181309

DECISÃO

1 – Às fls. 47/48, o digno advogado da parte embargada pugnou pelo 

cumprimento da sentença, no que toca à condenação do embargante ao 
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pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

 Pugnou na aludida petição, pela intimação da parte embargante na pessoa 

de seu advogado para que fosse realizada a liquidação da sentença 

quanto aos honorários advocatícios.

Pois bem.

Em que pese o pedido do digno advogado, a verdade é que, deferida a 

gratuidade da justiça à parte autora, a condenação restou suspensa, 

como determina o art. 98, § 3º, do CPC, cabendo à parte impugnante 

apresentar evidência de que houve alteração econômica da parte 

beneficiária.

No vertente caso, a pretensão da parte embargada não veio 

acompanhada de qualquer demonstração de que a parte autora teria 

condições de custear a condenação sem prejuízo do seu sustento.

Bem por isso, uma vez que não se depara com qualquer elemento que 

deponha contra a hipossuficiência declarada pela parte autora, não há 

falar em execução da sentença, prevalecendo, portanto, a suspensão 

prevista no § 3º do art. 98 do CPC, como ressalvado na sentença de fls. 

42/43, de modo que este Juízo INDEFERE o pedido de fls. 47/48.

2 – INTIMEM-SE.

3 – Após a preclusão da vertente decisão, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160960 Nr: 8777-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADIMIR SOARES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR CARNEIRO GERALDES, ROSIMEIRE 

CATARINA DA SILVA GERALDES, ROSIMEIRE CATARINA DA SILVA 

GERALDES, EDRIELE DA SILVA CARNEIRO GERALDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 160960

DESPACHO

1 – Diante do pedido de desarquivamento (fls. 162/164), DÊ-SE vista dos 

autos ao patrono subscritor da petição pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para que requeira o que entender de direito.

2 – Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo acima 

assinalado, RETORNEM os autos ao arquivo.

3 – Do mesmo modo, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) 

dias, RETORNEM os autos ao arquivo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 5773-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.D.M.M., SILVANETE MARTINS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B/MT

 [...]PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 

782, §3º do CPC.6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 05 de dezembro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 239341 Nr: 7560-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENI MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código: 239341

DESPACHO

1 – Considerando que a parte exequente apresentou novo endereço para 

tentativa de citação da parte executada, CITE-SE a parte demandada no 

seguinte endereço constante à fl. 18.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137308 Nr: 6597-04.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 137308

DESPACHO

1 – Diante do pedido de desarquivamento (fl. 97), DÊ-SE vista dos autos 

ao patrono subscritor da petição pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que 

requeira o que entender de direito.

2 – Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo acima 

assinalado, RETORNEM os autos ao arquivo.

3 – Do mesmo modo, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) 

dias, RETORNEM os autos ao arquivo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5851 Nr: 132-33.1998.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 80 de 975



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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA IZABEL DUTRA CORRÊA, ESPÓLIO DE 

PEDRO CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ AUGUSTO LEITE - OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 Código: 5851

 DECISÃO

1 – No que toca ao pedido de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, comprovar a interposição de 

recurso especial em face do acórdão de fls. 491/493.

2 – Caso provada a interposição, uma vez que a controvérsia discutida 

repercutirá sobremaneira no cálculo da dívida, DEFERE-SE o pleito de 

suspensão até o julgamento do aludido recurso.

3 – Por outro lado, na hipótese de inércia da parte exequente, 

CONCLUSOS.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 6471-85.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO BRAÚNA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPA-EMPREENDEDORA E ADMNISTRADORA 

DE SERV. PÓSTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Código: 101375

DESPACHO

1 – INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do cálculo judicial de fl. 402, pugnando o que entender de direito.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, retornem os 

autos CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65560 Nr: 3073-38.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HIGINO DE CAMPOS, JOSÉ OTÁVIO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLEGIO ALVES - 

OAB:, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 5.793, 

DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP, KÉSIA BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13899, KÉZIA BARBOSA DA SILVA - OAB:13899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Código n. 65560

 DECISÃO

1 – Tendo em vista o falecimento da parte requerida, conforme certidão de 

óbito de fl. 407, este juízo DEFERE a sucessão processual.

Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I do CPC, que determina a 

suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das partes.

 O referido artigo também estabelece em seu parágrafo 1o que a parte 

deverá providenciar a habilitação do réu nos mesmos autos conforme 

previsão do art. 689 do CPC.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 313, §2º do CPC.

2 – INTIME-SE a parte autora para manifestação quanto ao pedido de 

habilitação, consignando-se prazo de 5 (cinco) dias.

3 – Em seguida, com ou sem manifestação das partes, o que deverá ser 

certificado, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149436 Nr: 8092-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHONDYNELLY RODRIGUES CALVÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 149436

DESPACHO

1 – Diante do pedido de desarquivamento (fl. 113), DÊ-SE vista dos autos 

ao patrono subscritor da petição pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que 

requeira o que entender de direito.

2 – Caso o advogado, intimado, não retire o feito no prazo acima 

assinalado, RETORNEM os autos ao arquivo.

3 – Do mesmo modo, devolvido o processo e nada requerido em 05 (cinco) 

dias, RETORNEM os autos ao arquivo.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 233370 Nr: 3337-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA CRUZ, GISELE DO ESPÍRITO 

SANTO, TOMAZ MARTINHO DA CRUZ, LIBERATO DE MORAES, 

CRISTIANO VIANA DE MORAES, SEBASTIÃO PEDRO FILOMENA, ELEM 

ROCHA DE OLIVEIRA, ROSAINE ANTONIO SANTANA DA COSTA E SILVA, 

IVONE SILVA DO PRADO, ALCINDO VOLMIR KERKHOFF, MOACIR 

PAULINO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 (...)este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor na exordial, ante a ausência dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 

2–(...)DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º 

do mesmo diploma processual. 3–EXPEÇA-SE carta de citação e intimação 

do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá 

ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil,4–O réu poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 

do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela 

Secretaria deste Juízo.5–Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.6–INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 
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conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).7–CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). (...)9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de dezembro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162526 Nr: 10319-75.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FATIMA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS A.MENDES DA SILVA - 

OAB:12.433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA 

- OAB:4727 MT

 Código: 162526

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a petição de fls. 64/66, embora 

dirigida aos vertentes autos, trata-se de impugnação aos embargos à 

execução em apenso.

Dessa feita, em atenção aos princípios da economia e fungibilidade dos 

atos processuais, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 64/66, 

promovendo-se a sua juntada nos autos com código 181502, em apenso.

2 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento, como determinado à fl. 63.

3 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, 

venham os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12912 Nr: 2362-77.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FELIPE DOS SANTOS, MARIA LOPES DOS 

SANTOS, WELLINGTON FELIPE CABRAL DOS SANTOS, LUCINEIA 

CABRAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA 

RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Código: 12912

DESPACHO

1 – Diante do documento de fl.412, dando conta de que a inventariante do 

espólio de Gentil Alcides Gusman seria Nilza Rapp Pinto de Arruda, 

INTIME-SE o digno advogado da parte requerida para, no prazo de 15 dias, 

apresentar procuração outorgada pela inventariante, bem como a sua 

qualificação completa, sob pena de o feito seguir à sua revelia, uma vez 

que, com o falecimento do réu, não mais subsistem poderes outorgados 

ao aludido patrono.

2 – No mais, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial a fim de que 

sejam elaborados os cálculos da condenação, observando-se a sentença 

homologatória de fls. 266/267, descontando-se, todavia os valores 

indicados nos comprovantes de depósitos de fls. 326/383 e fl. 389.

3 – Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

acerca do cálculo, pugnando o que entender de direito.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21696 Nr: 2541-40.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS, SDTNICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Código: 21696

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 466/466-verso 

foi integralmente cumprida, sendo as buscas de bens realizadas em nome 

de ambos os requeridos (fls. 467/475), que, no entanto, restaram-se 

infrutíferas, isto posto, INDEFERE-SE o pedido formulado à fl. 477.

 2 - INTIME-SE a parte autora para manifestar nos autos e requerer o que 

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

 2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 67829 Nr: 5300-98.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIA CRISTINA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Código: 67829

DESPACHO

1 – Antes de deliberar acerca dos pedidos de fl. 129, em análise aos 

autos, verifica-se que última atualização do débito ocorreu em 2015 (fls. 

71/79), por essa, razão, INTIME-SE o credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, colacione planilha atualizada do débito.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163825 Nr: 1067-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDES FELIX DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:2723 e 

14250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Código: 163825

DECISÃO

1 – Tendo em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

mandato encartado à fl. 22 e substabelecimento de fl. 23, com fulcro no 

artigo 10 do CPC c/c item 2.13.3 da CNGC, este Juízo DEFERE o pedido de 

fls. 144/144-verso e, por conseguinte, autoriza a expedição de alvará dos 

valores depositados em conta judicial vinculada ao vertente feito em nome 

do causídico, na forma requerida.

2 – Depois, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para garantir-lhe 

ciência da liberação na forma do artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – No mais, considerando a informação e documentos de fls. 149/156, 

dando conta dos bloqueios realizados diretamente no salário do 
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executado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado do débito, com o decote das parcelas 

depositadas em Juízo e do bloqueio judicial de fl. 121, manifestando se 

pretende a continuação dos bloqueios efetuados no salário do devedor ou 

pugnando o que entender de direito para o andamento da vertente 

execução, sob pena de arquivamento.

4 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27618 Nr: 2934-28.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS PEREIRA LEITE, NILZA APARECIDA BEZERRA 

MORON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FÉLIX DE OLIVEIRA - 

OAB:12.403-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Código: 27618

DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 397/405, PROCEDA-SE à retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequentes 

JEREMIAS PEREIRA LEITE e NILZA APARECIDA BEZERRA MORON 

PEREIRA e como executado BANCO DO BRASIL S/A.

 2 – Logo, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, pugnando 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores porventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se e façam-se os 

autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155363 Nr: 2877-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEI RAMOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 106/109, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução(...)2 –(...)o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de 

bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.(...)este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito.3 -(...)DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD(...). Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção.4 – Em caso de manifestação da parte exequente(...)EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente ao débito no montante descriminado.5 – Na hipótese de 

haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, (...)6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

(...).7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas, 

INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de maneira pessoal 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.(...)10 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Cáceres/MT, 04 de dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137542 Nr: 6867-28.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 137542

 DECISÃO

1 – Diante do pedido formulado pelo exequente à fl. 93 DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome da parte executada por meio do 

sistema RENAJUD, como requerido às fls. 184/184-verso, em consonância 

com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180124 Nr: 2340-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAIRES, CLEUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO PEREIRA, LUCINEI BENTO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n. 2340-91.2015.811.0006 (Código: 180124)

SENTENÇA

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por NELSON CAIRES e CLEUZA 

FERNANDES em face de MIGUEL ARCANJO PEREIRA e LUCINEI BENTO DA 

LUZ, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.
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Às fls. 129/132, fora prolatada sentença, julgando procedente a pretensão 

da parte autora.

A DPE, representando os interesses do réu Miguel Arcanjo Pereira, 

interpôs recurso de apelação às fls. 134/136-verso.

Após, às fls. 138/139, a parte autora e o réu Miguel apresentaram minuta 

de acordo, em que o réu pugna pela desistência do acordo interposto em 

seu nome e acordam acerca da inversão do ônus de sucumbência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 138/139), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, no que toca ao ônus de sucumbência, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil.

Ainda, HOMOLOGA a desistência do recurso de apelação interposto às 

fls. 134/136-verso.

CUMPRAM-SE as diligências determinadas na sentença de fls. 129/132.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 06 de dezembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 226805 Nr: 12016-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O, ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - 

OAB:12981, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9564/MT, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 (...)Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para MANTER o autor 

na posse da fração do imóvel rural situado na BR 174, Km 30, com entrada 

à esquerda, com aproximadamente 583.1593 ha, notadamente a parte da 

cachoeira do imóvel, localizada entre os marcos 07, 08, 09 e 10 do croqui 

vertido à fl. 19, o que faço com fulcro no art. 269, I, do CPC c.c. art. 1210, 

caput, do CC, mediante a expedição de mandado de manutenção de 

posse. A mencionada sentença se manteve incólume, conforme acordão, 

conforme cópia acostada às fls. 332/337 dos autos de Código 65560, cuja 

certidão de trânsito em julgado se encontra à fl. 339.Não bastasse a 

ilegitimidade da parte embargante, que é herdeiro/sucessor do Sr. Tomaz - 

vencido na ação de interdito proibitório - conforme exaustivamente 

demonstrado, já ocorreu a coisa julgada em relação à posse do referido 

imóvel.Somente com a desconstituição daquela sentença é que reabriria a 

possibilidade de nova demanda.Dessa forma, pela ilegitimidade do 

embargante e ainda pelo fato de a posse do imóvel em litígio estar 

protegida pelo manto da coisa julgada, a extinção da ação é a medida que 

se impõe.III- DispositivoDiante do exposto, este Juízo RECONHECE a 

existência de coisa julgada em relação às questões apresentadas Ação 

de Interdito Proibitório Código 65560, que tramita perante a Segunda Vara 

Cível da Comarca de Cáceres/MT.DECLARA ainda a ilegitimidade da parte 

embargante para figurar no polo ativo da demanda razão por que 

DECLARA EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos 

dos incisos IV e V do art. 485 do CPC.CONDENA-SE a parte embargante 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 07 de dezembro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190553 Nr: 8625-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM-M, MAM, JAGDS, GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943-A, 

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de 

citação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante.

 Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018

 Eliana de Fátima Segatto Mendes

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81222 Nr: 7737-78.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.B. FREIRE BARBOSA, HELOÍSA BRANT 

FREIRE BARBOSA, NILTON DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10235 Nr: 3040-92.2000.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO KURY DA COSTA, LAURO ANDRADE 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC impulsiono os autos para INTIMAÇÃO do 

Exequente para proceder a retirada do Termo de Penhora expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228890 Nr: 436-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO VITORAZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:OAB/MT 5.468, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 
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dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 8856-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PEREIRA LEITE, DEJANIRA DE 

CARVALHO LEITE, KARINY DE CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:6184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAMIEN REYES 

PUERTAS, para devolução dos autos nº 8856-98.2013.811.0006, 

Protocolo 161033, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149476 Nr: 8136-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA, 

ELIZANDRA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em conferência à petição apresentada pela Exequente 

consta apresentação de endereço inexistente, posto que o CEP 

78.550-001 corresponde a Avenida dos Tarumãs, cidade de SINOP/MT. 

Ademais, inexiste no Estado de Mato Grosso localidade denominada São 

Cristóvão. Por tais razões, impulsiono os autos para que a Exequente 

apresente endereço completo e regular do demandado para garantir o 

efetivo cumprimento da Citação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 5039-07.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 5039-07.2005.8.11.0006 Código 47793 Tipo Cível

Espécie Cumprimento de Sentença > Procedimento de Cumprimento de 

Sentença > Processo Cível

Polo Ativo TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Polo Passivo JOÃO BATISTA DA SILVA

PESSOAS A SEREM INTIMADAS

JOÃO BATISTA DA SILVA. CPF n. 383.472.701-63, atualmente em local 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas para PROCEDER 

ao pagamento do valor de R$16.325,88 (dezesseis mil trezentos e vinte e 

cinco reais e oitenta e oito centavos) com as devidas atualizações, 

conforme arbitrado na sentença retro, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (CPC, art. 523, caput e §1º).

DESPACHO/DECISÃO

DECISÃO. [...] intime-se a parte executada, por intermédio de seu 

Advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a integralidade da 

dívida em execução, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10 

(dez por cento) sobre o valor exigido. Esgotado o prazo supra sem o 

pagamento, retornem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

penhora on-line. Por fim, determino que seja retificada a autuação dos 

autos para “Cumprimento de Sentença”. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: O não pagamento voluntário do débito acima destacado 

importará em acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 20% (CPC, art. 523, caput e §1º).

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

FABIO SILVA DE OLIVEIRA

Secretaria da 2ª Vara Cível

Portaria 81/2018-DF

Matrícula 32570

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146040 Nr: 4177-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE PAULA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente, por meio do seu 

advogado legalmente constituído para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142637 Nr: 444-18.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte Exequente por meio de seu 

advogado para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153194 Nr: 451-73.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR IESENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, MURILO OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:14689-B

 CERTIFICO que decorreu o prazo estipulado no Edital de Citação publicado 

no dia 19/07/2018. Noutra via, conforme se extrai dos autos, diversas 

tentativas de localização do Executado restaram infrutíriferas, razão pela 

qual, antes da Expedição de Mandado de Penhora e Avaliação, INTIMO a 

Parte Executada para requerer o que entender de direito, visando a 

efectibilidade da medida a ser praticada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 5058 Nr: 487-43.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC e art. 1.207 da CNGC promove-se a 

INTIMAÇÃO da REQUERENTE para providenciar o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça. A emissão da guia é realizada através do 

endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “DILIGÊNCIA” > 

“Emissão de Guia de Diligência”. Deverá a parte promover o preenchimento 

dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos autos o 

comprovante de pagamento.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006755-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO (REQUERENTE)

SOLAO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006755-95.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA SIMAO, SOLAO PINHEIRO 

REQUERIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO Vistos etc. PROMOVO a 

redistribuição da missiva ao Juízo da Primeira Vara Cível deste foro, por 

ser o competente para processar a matéria vinculada à carta precatória. 

Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006756-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBA CINTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006756-80.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO EXECUTADO: MARIA 

APARECIDA BARBA CINTRA Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento. Acaso providencie o pagamento, desde 

já analiso a inicia nos seguintes termos: 1. Cite-se e intime-se o(a) 

Executado(a), para pagamento do débito, custas e honorários 

advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral da 

dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212, §§1° e 2° do CPC. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 10 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006774-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006774-04.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO EXECUTADO: 

VALDOMIRO DE ALMEIDA LARA Vistos etc. Determino a intimação do 

devedor, por carta com aviso de recebimento (art. Art. 513, §2°, II do 

NCPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor. Caso não 

efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante devido 

multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado 

o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, retorne concluso para a análise dos demais pedidos 

contidos na inicial. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000547-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA MARIA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000547-66.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

EXECUTADO: MARILDA MARIA BATISTA Vistos, etc... Reoportunizo à 

parte credora se manifestar no prazo de 10 dias requerendo medidas 

pertinentes para satisfação do seu crédito, bem como para que informe se 

possui interesse na averbação desta ação nos órgãos de proteção ao 

crédito (art. 782, §3º, CPC), sob pena der arquivamento. Acaso não se 

manifeste no prazo estipulado, proceda com a baixa do processo 

atentando-se às formalidades devidas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 

10 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006290-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA LEDUR (REQUERENTE)

MURILO CARLOS LEDUR PEREIRA (REQUERENTE)

C. H. L. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN ROCHA FILHO OAB - RO0002650A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTOS DE ALMEIDA OAB - BA26312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006290-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARISTELA LEDUR, MURILO CARLOS LEDUR PEREIRA, 

CARLOS HENRIQUE LEDUR PEREIRA REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL 

LTDA Aguarde a realização da audiência designada no id. Num. 16435790 

. Oficie comunicando ao Juízo Deprecante o teor do ofício de id. Num. 

16955428, assim como solicitando para que depreque a oitiva da 

testemunha Cladisney naquela comarca, dada a impossibilidade de 

fracionamento desta, já que pendente a oitiva de outra testemunha. 

Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007512-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RAMALHO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007512-26.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

IVONE RAMALHO DE ARRUDA RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos 

etc. Intimo novamente a parte autora, para manifestar e requerer o que 

entender pertinente ao feito, notadamente no sentido de promover o seu 

andamento, sob pena de não o fazendo, incorrer no ônus da extinção do 

processo. Anoto o prazo de 10 dias. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. DE FREITAS DIORIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000641-14.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EXECUTADO: M. N. DE FREITAS 

DIORIO - ME Vistos, etc... Reoportunizo ao Credor se manifestar quanto ao 

teor do despacho de id. 15701525, bem como comprovar que cumpriu com 

a determinação ali contida, notadamente: · demonstrando que realizou a 

pesquisa de bens imóveis em nome do devedor junto ao cartório de 

registro de imóveis situado na Comarca de seu domicílio; · manifestar 

quanto a possibilidade ou não da constrição de bens da pessoa física. · 

informar eventual interesse na averbação da execução no SERASAJUD, 

bem como averbar a execução junto ao Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade de Bens; Para tanto, anoto o prazo de 10 dias, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo, novamente conclusos. Cáceres/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006618-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO KRULL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006618-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ROBERTO KRULL DA SILVA Vistos, 

etc... A complementação da diligência pleiteada pelos Oficiais de Justiça, 

neste caso, se encontra justificada considerando que ao se dirigirem ao 

endereço indicado na exordial, obtiveram informações sólidas quanto ao 

paradeiro do veículo em endereço diverso, razão pela qual a nova 

diligência foi necessária para resultado efetivo dos atos (apreensão do 

bem e citação da parte), que inclusive retornaram resultados positivos. 

Aguarde-se o prazo para purgação da mora e defesa do Réu. Intime-se a 

parte Autora para efetuar o pagamento das diligências realizadas pelos 

Oficiais de Justiça no valor indicado na certidão, eis que devidamente 

justificadas. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001851-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOUZA MELO MARCACINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

RENATO ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Ilda de Oliveira Porto Tavares da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Hercules Paulo Amaral Cardoso (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001851-66.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

APARECIDA SOUZA MELO MARCACINI RÉU: RENATO ARANTES, ANA 

CRISTINA CURY ARANTES O documento de id. Num. 12007272 não 

possibilita este juízo ter a compreensão dos fatos, já que não instruído 

com o instrumento original de procuração. Visando ter maiores subsídios, 

designo audiência para colheita de provas, consistente no depoimento 

pessoal da Autora e a oitiva de duas testemunhas. Designo o dia 28 de 

fevereiro de 2019, às 15:30 horas. Intimem-se as partes. Fixo prazo de 10 

dias para indicação do rol de testemunhas, ficando a parte ciência do 

disposto no art. 455 do CPC. No mesmo prazo, deverá a Autora instruir a 

ação com instrumento de procuração que originou o substabelecimento de 

id. Num. 12007272. Caceres, 10 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006478-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (AUTOR(A))

NEIRY EGUES DELUQUE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006478-16.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

NEIRY EGUES DELUQUE OLIVEIRA, CLEVERSON ANTONIO SVERSUT RÉU: 

CODEC COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CACERES Cuida-se de 

ação de usucapião. A lide tem por objeto o imóvel Lote nº 14, Quadra A. 

Aparentemente a inicial não esta instruída com documento obrigatório. É 

que a matrícula de id. Num. 10353273 diz respeito, em tese, a outros 

imóveis, lá constando Lotes 08 a 13 da Quadra S. Tal assertiva esta 

respalda na pesquisa realizada pelo Estado de Mato Grosso na 

manifestação de id. Num. 12701856. Assim, esclareça o Autor divergência 

apontada, inclusive instruindo a ação com documentos pertinentes ao 

imóvel objeto da lide. Fixo prazo de 15 dias. Acaso seja realizado 

aditamento de documentos, intime novamente o Município de Caceres, 

União e Estado de Mato Grosso. Caceres, 10 de dezembro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003967-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDE DENTAL CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003967-45.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

SAUDE DENTAL CLIN ASSISTENCIA ODONTOLOGICA INTEGRADA LTDA - 

ME RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT Esclareçam as partes quanto às provas que pretendem 

produzir, em 15 dias, justificando sua pertinência e necessidade. No 

mesmo prazo, esclareçam as partes como era realizado o controle dos 

serviços prestados aos associados. Ressalta-se que nos inúmeros 

relatórios - id. Num. 8297720 e outros, consta apenas relação apenas dos 

associados e respectivo valor. Para tanto, indiquem como era mantido o 

controle dos gastos/serviços prestados: boletos, cartão, etc ... Se era via 

cartão, o valor gerado é precedido de senha pessoal ou assinatura, etc ... 

Caceres, 10 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001509-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILA ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo 

Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 

701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a 

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

preparo de distribuição da carta precatória de citação na Comarca de Rio 

Branco-MT. Eu, Marcos José Cosme da Silva, Técnico Judiciário, digitei. 

Cáceres, 10 de dezembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004582-98.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI Vistos etc. 

Considerando o decurso do prazo para o oferecimento da contestação, 

bem como quanto ao prazo da purgação da mora, aliado à justificativa 

apresentada pelos oficiais de justiça no tocante ao valor cobrado para o 

cumprimento da diligência, intime o autor para manifestação em dez dias. 

Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001799-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM NASCIMENTO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001799-07.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 54.882,10 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MIRIAM NASCIMENTO SANTOS Endereço: Rua Floriano Peixoto, 11, 

Quadra 10, Lote 01, Jardim Cidade Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: RENATO ARANTES Endereço: RUA FRANCISCO 

CURTI, 244, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 

15035-620 Nome: ANA CRISTINA CURY ARANTES Endereço: RUA 

FRANCISCO CURTI, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

- CEP: 15035-620 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Requerida, com o fito 

de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 11 de Março de 2019 as 16H30M, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001799-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM NASCIMENTO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001799-07.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 54.882,10 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

MIRIAM NASCIMENTO SANTOS Endereço: Rua Floriano Peixoto, 11, 

Quadra 10, Lote 01, Jardim Cidade Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: RENATO ARANTES Endereço: RUA FRANCISCO 

CURTI, 244, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 

15035-620 Nome: ANA CRISTINA CURY ARANTES Endereço: RUA 

FRANCISCO CURTI, DISTRITO INDUSTRIAL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

- CEP: 15035-620. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa 

Excelência, na qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de 

que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação agendada 

para o dia 11 de Março de 2019 as 16H30M, que será realizada no Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004818-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 

(ADVOGADO(A))

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

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

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ MARQUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO DEPÓSITO 

DE VALORES - DILIGÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1004818-84.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.761,53 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO GMAC S.A. Endereço: AVENIDA INDIANÓPOLIS, 

3096, BL B, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 04062-003 POLO 

PASSIVO: Nome: GILBERTO LUIZ MARQUES Endereço: AVENIDA 

DEPUTADO DORMEVIL COSTA FARIA, 482, JD SAO LUIZ, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de Citação a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “ Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante 

. Cáceres , 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006784-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006784-48.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 14.001,52 ESPÉCIE: 

[BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 
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NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: FLAVIO LUIZ DA SILVA Endereço: 

Avenida Getúlio Vargas, 182, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da taxa de distribuição e das custas, conforme Provimento nº 

22/2016-CGJ, art. 2°, 4§. Ademais, proceda o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Busca e 

Apreensão a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001116-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1001116-33.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 99.000,00 ESPÉCIE: 

[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: ANA CLAUDIA QUINTINO ALVES Endereço: Rua 1, S/n, São 

Lourenço, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Endereço: PC 

MAJOR JOAO CARLOS, s/n, SEDE, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: MARIO MASAO TANAKA Endereço: Rua João Pessoa, 92, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito 

ou impugne a proposta (art. 465, §3°), honorários do perito (ID. Num. 

16975820), assim como, no mesmo prazo, procedo a intimação da 

advogada, Drª Graziele Marques Libonatti Martins, OAB/RJ 109.373, 

informar o número correto da OAB/SP do causídico Dr. Roberto Piccelli, 

vez que o número apresentado corresponde a inscrição de outro 

procurador. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006765-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BERNARDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006765-42.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.358,32 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Endereço: RUA 52, 653, Lt. 

23, Ed. Work Space, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74810-200 

POLO PASSIVO: Nome: VERA LUCIA BERNARDO Endereço: R COSTA 

PEREIR, N 13, COHAB NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da taxa de 

distribuição e das custas, conforme Provimento nº 22/2016-CGJ, art. 2°, 

4§. Ademais, proceda o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006675-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006765-42.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.358,32 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Endereço: RUA 52, 653, Lt. 

23, Ed. Work Space, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74810-200 

POLO PASSIVO: Nome: VERA LUCIA BERNARDO Endereço: R COSTA 

PEREIR, N 13, COHAB NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, proceda a emenda a inicial, acostando 

aos autos planilha atualizada da dívida, realizando amortização dos juros 

relativos às parcelas vincendas, conforme despacho retro exarado. 

Ademais, efetue, o nobre causídico, pagamento da taxa de distribuição e 

das custas, conforme Provimento nº 22/2016-CGJ, art. 2°, 4§. Cáceres, 10 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALITA VIRGINIA ELIAS OAB - SP232300 (ADVOGADO(A))

CHRIS DE ALCANTARA TARANTO OAB - MG123426 (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001211-29.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME EXECUTADO: M B 

FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA, CS 

PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, CARMEN STEFFENS 

FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA 

Postergo à análise acerca do pedido de substituição da penhora por 

ocasião da audiência designada nos autos de embargos. Cáceres/MT., 10 

de dezembro de 2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EXECUTADO)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EXECUTADO)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EXECUTADO)

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALITA VIRGINIA ELIAS OAB - SP232300 (ADVOGADO(A))

CHRIS DE ALCANTARA TARANTO OAB - MG123426 (ADVOGADO(A))

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006795-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Veridiana Francisca de Paula (RÉU)

Regiane Rabelo de Paula (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006795-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSA MARIA DA SILVA RÉU: REGIANE RABELO DE PAULA, VERIDIANA 

FRANCISCA DE PAULA Vistos etc. Da leitura da inicial verifica-se que o 

suposto esbulho ocorreu há mais de 01 ano. A informação é pertinente, 

pois dado o tempo em que supostamente ocorreu os fatos que justificam o 

ajuizamento da demanda, deverá a mesma tramitar sob a forma do 

procedimento comum ordinário (art. 558, parágrafo único do CPC). Outro 

ponto é que dado o longo lapso temporal entre o suposto esbulho ou 

turbação e o ajuizamento da ação, não se nota prejuízo ou risco de 

perecimento de direito acaso o Juízo postergue a análise da tutela de 

urgência para o momento após o oferecimento da contestação. Logo, hei 

por bem determinar postergar a análise do pedido de tutela de urgência 

para momento posterior a contestação. No mais, segue o processo nos 

seguintes termos: Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 
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realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT, 10 de 

Dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003975-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

THAIS DE MELO YACCOUB OAB - RJ121599 (ADVOGADO(A))

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003975-22.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: KARINA DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 370 c.c art. 385, ambos do CPC, 

delibero pela colheita do depoimento pessoal da parte autora. Designo 

audiência para o dia 28 de fevereiro de 2019, às 16:00 horas. Intime-se 

pessoalmente a autora com as advertências legais. Intimem-se também por 

meio do Diário da Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. 

Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002399-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR (EXECUTADO)

GILBERTO BORDONI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002399-57.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: GILBERTO BORDONI 

RIBEIRO - ME, GILBERTO BORDONI RIBEIRO, RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR 

Vistos etc. Intimo novamente o exequente para que se manifeste em 

relação a certidão proferida pelo Oficial de Justiça, nos seguintes termos: 

“Certifico que em cumprimento ao r.mandado retro do MM. Juiz de Direito 

da 3ª Var5a Cível da Comarca de Cáceres/MT, dirigi-me até os endereços 

retro mencionado e lá estando não foi possível proceder a Citação de 

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME, GILBERTO BORDONI RIBEIRO e RAIANI 

LUZIA DE SA AGUIAR, pelo fato de ser informado pelos vizinhos dos dois 

endereços de que o Sr. GILBERTO BORDONI RIBEIRO vendeu a loja 

denominada "ADONIS" e foi embora desta cidade e com relação a Srª 

RAIANI LUZIA DE SÁ AGUIAR, não obtive nenhuma informação sobre o 

paradeiro da mesma. O referido é verdade e dou fé.” Para tanto, anoto o 

prazo de 15 dias a fim de que o exequente indique novas diligencias a 

serem realizadas, visando a citação do devedor. Decorrido o prazo, 

retorne concluso – fica o exequente advertido de que a inércia resultará 

no arquivamento do processo. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135547 Nr: 4646-72.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513 MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, em cumprimento ao Artigo 162 § 4º do CPC e Prov. 056/07, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a intimação das 

partes acerca do retorno dos autos, bem como, para postularem o que 

entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 164074 Nr: 1287-12.2014.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DOS SANTOS, ROBERTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO VERIDIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ...Tal fato confirma que o Requerido adentrou ao imóvel sem qualquer 

razão justificável, portanto, aparentemente, o ocupando de forma 

clandestina, reforçando a aparente probabilidade de direito da Autora. 

Assim, tenho que demonstrado os elementos que indicam a probabilidade 

de direito da Autora. Não obstante, o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo também está patente, a própria limitação ao direito do 

legítimo proprietário, de livremente usar, gozar, dispor da coisa, mormente 

pela situação exposta nos autos de que a Autora passa por problemas de 

saúde e dificuldade financeira, arcando com pagamento de aluguel (fls. 

250/251), o que representa, em si, perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, razão pela qual a tutela de urgência deve ser deferida. 

Assim, presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito, 

demonstrado o perigo de dano e não havendo perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, tenho que a tutela provisória deve ser deferida. 

Posto isso, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido formulado a título de tutela provisória de urgência para determinar 

a intimação do Requerido Benedito Veridiano da Silva para que desocupe 

de forma voluntária o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias. Para o 

caso de não cumprimento da determinação por parte dos Requerido, 

imponho multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de 

comando para reforço policial a fim de dar cumprimento a determinação de 

desocupação. Decorrido o prazo sem notícia de desocupação, expeça-se 

mandado de reintegração provisório de posse. Por tratar-se de decisão 

provisória, determino que a Autora abstenha de proceder qualquer ato de 

alienação do imóvel, sob pena de crime de desobediência, além da 

incidência de multa diária, no mesmo patamar fixado acima. Intimem-se as 

partes sobre a complementação do laudo pericial às fls. 253/259, assim 

como para apresentarem às alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Expeça–se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006765-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 92 de 975



Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006765-42.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: VERA LUCIA 

BERNARDO Vistos etc. Inicialmente, observa-se que a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas iniciais de distribuição. Assim sendo, 

nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já 

fica analisado o pedido de liminar. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN 

S/A em face de VERA LÚCIA BERNARDO. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os 

requisitos legais. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial em favor do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da 

pessoa indicada como depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca 

inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o 

devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Por fim, deverão os Oficiais de Justiça se limitar ao 

cumprimento do mandado no endereço indicado na inicial, exceto quando 

obtiverem informações sólidas quanto a local diverso onde possa ser 

encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou quando houver pedido 

expresso da parte Autora, sob pena de não recebimento das diligências 

em excesso. Acaso a parte Autora realize o pagamento de diligências 

realizadas em locais aleatórios e sem respaldo de informações 

consistentes, desde já saliento que em caso de procedência da ação, não 

haverá condenação da parte Ré ao pagamento das referidas despesas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 07 de Dezembro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006784-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006784-48.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: FLAVIO LUIZ DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no 

DEC. 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de FLÁVIO 

LUIZ DA SILVA. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, 

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Por fim, deverão os Oficiais de 

Justiça se limitar ao cumprimento do mandado no endereço indicado na 

inicial, exceto quando obtiverem informações sólidas quanto a local 

diverso onde possa ser encontrado o veículo e/ou Requerido (a) ou 

quando houver pedido expresso da parte Autora, sob pena de não 

recebimento das diligências em excesso. Acaso a parte Autora realize o 

pagamento de diligências realizadas em locais aleatórios e sem respaldo 

de informações consistentes, desde já saliento que em caso de 

procedência da ação, não haverá condenação da parte Ré ao pagamento 

das referidas despesas. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOUZA STEIN (EXECUTADO)

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (EXECUTADO)

LEANDRO INACIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001455-26.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: 

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES, ANDERSON SOUZA STEIN, LEANDRO 

INACIO PEREIRA Vistos etc. DEFIRO o requerimento retro. Expeça-se o 

necessário para a inscrição da dívida junto ao Cadastro Nacional de 

Indisponibilidade. Já em relação ao requerimento contido no id. 14490806, 

são as seguintes considerações: O exequente pretende que este Juízo 

requisite as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda dos 

executados, bem como que pesquise acerca da existência de veículos em 

nome dos devedores no sistema RENAJUD, a fim de que as informações 

encontradas orientem as diligências em busca de bens à serem objeto de 

constrição. Pois bem. Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil 

que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações fiscais das executadas junto a receita federal, no que tange 

as suas declarações de imposto de renda referente aos 03 exercícios 

fiscais anteriores e pesquisa de declaração de operações imobiliárias. . 

Assim como também delibero pela pesquisa de veículos via RENAJUD. 

Segue em anexo o resultado da pesquisa. Manifeste-se o credor no prazo 

de 15 dias, requerendo o que entender pertinente. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEL CASTANHEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO(A))

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003568-16.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA DEL CASTANHEL RÉU: CARAJAS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA EM 

RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ajuizada por ADRIANA 

DEL CASTANHEL em face de CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA – ME. Houve audiência onde as partes 

transacionaram (id. 12915122). No entanto, ainda não se tem notícias do 

cumprimento do acordo pactuado entre as partes neste feito. Deve-se 

lembrar que foi realizada audiência para tentativa de autocomposição 

entre as partes, na qual, houve a composição nos seguintes termos: “1 – 

A requerida assume o compromisso de entregar o apartamento 

devidamente regularizado para habitação, inclusive com habite-se, ate o 

dia 24/08/2018. 2 – Assume ainda a requerida de fazer benfeitoria de 

acabamento com moldura de gesso nas salas do apartamento adquirido. 

3- A caso os itens anteriores sejam cumpridos no prazo acordado, a 

Autora da por satisfeita e desiste dos demais pedidos objeto da lide, e 

requerem as partes a homologação e extinção do processo, ficando cada 

parte responsável em custear os honorários de seus advogados. 4 – No 

caso de descumprimento, a autora pleiteará o prosseguimento do 

processo para que a justiça decida sobre os pedidos formulados na 

petição inicial. 5 – Requerem a suspensão do processo ate o dia 

24/08/2018.” Diante do acordo, o Juízo HOMOLOGOU o mesmo nos 

seguintes termos: “Vistos etc... HOMOLOGO o acordo firmado pelas 

partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Defiro a 

suspensão do processo pelo prazo acordado. No prazo de ate 5 dias 

após o termino, informe a autora se o acordo foi cumprido. Para o caso de 

descumprimento de acordo, fica a requerida desde já intimada para 

apresentar a defesa, tendo como termo inicial o primeiro dia útil 

subsequente ao termino do prazo de suspensão” Conforme se vê, foi 

deliberada pela suspensão do processo até o dia 24.08.2018. Ocorre que 

no dia 30.08.2018 houve a apresentação de petição pelo réu, informando 

estar passando por dificuldades financeiras e que em razão disto 

encontrou dificuldade para cumprir o acordo no prazo estabelecido. Além 

disto, requereu a suspensão do processo pelo prazo complementar de 30 

dias (vide id. 15142872). A autora manifestou-se no id. 15855782 

concordando com a dilação de prazo, mas com ressalvas – nos seguintes 

termos: “Diante disso, e, considerando que a empresa Requerida teve 

tempo mais que suficiente para cumprir com o acordado, esta Requerente 

manifesta novamente concordância com a dilação de prazo máximo de 30 

(trinta) dias, desde que seja aplicada multa diária para o caso de não 

cumpra da obrigação dentro desse novo prazo, ou seja, caso cumprida a 

obrigação até 30/10/2018. Caso contrário, que seja a presente petição 

recebida como pedido de prosseguimento do feito, com apreciação de 

todos os pedidos formados na inicial, conforme acordado em audiência.” 

Diante da manifestação da autora, o Juízo determinou nova intimação do 

réu, para manifestação em 03 dias (id. 1592470). Contudo, conforme se 

observa do id. 16210387 a requerida deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação. Pois bem. Conforme estabelecido na homologação 

do acordo, o prazo para a defesa fluiria automaticamente a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao término do período de suspensão 

(24/08/2018). Ocorre que poucos dias após o dia 24/08/2018 (quando o 

prazo da defesa se iniciaria) compareceu o réu não para apresentar a 

contestação, mas para requerer a dilação de prazo. Sobre o pedido de 

dilação de prazo a autora concordou com a dilação até o dia 30/10/2018. 

Fato é que até o momento o Juízo não se pronunciou no tocante a aludida 

dilação de prazo. No caso, considerando que a suspensão do processo 

ocorreu não por força da lei, mas por convenção das partes, e por 

considerar que as partes convergiram quanto a possibilidade de estender 

o período de suspensão até o dia 30 de Outubro de 2018, hei por bem 

estabelecer a referida data como termo final do prazo de suspensão – o 

que faço dada a disposição inserida no art. 190 e 191 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, como não houve notícia de cumprimento do 

pactuado no acordo, mormente a entrega do imóvel à autora, pode-se 

mencionar então à luz do acordo estabelecido entre as partes e a decisão 

que o homologou, que no dia 31 de Outubro de 2018 iniciou-se o prazo 

para o oferecimento da defesa. Neste ponto “abro parênteses” para 

esclarecer que a retomada do prazo para a defesa após o período de 

suspensão do processo independe de nova intimação para tal, mormente 

por assim ter sido estabelecido na avença da última audiência (art. 191, 

§2° do CPC). Com efeito, considerando-se a retomada automática do prazo 

para a defesa no dia 31 de Outubro de 2018, pode-se afirmar então que o 

prazo para a contestação ainda não se esgotou. Portanto, deverá o 

cartório observar o decurso do prazo para a defesa, adotando-se como 

termo inicial o dia 31 de Outubro de 2018. Não obstante, a parte autora em 

sua última manifestação, postulou o arbitramento de multa diária a fim de 

compelir o requerido a cumprir o que foi pactuado em audiência. Pois bem. 

O art. 139, IV do CPC, estabelece que: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” 

Considerando ainda que o acordo foi homologado por sentença, pode-se 

aplicar por extensão a regra inserida no art. 536 do CPC, que assim 

dispõe: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a 

exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de 

ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao 

disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 

imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e 

coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, 

podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” No mais, 

especificamente no que toca o arbitramento de multa, imperiosa a leitura 

do art. 537 do CPC. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento 

da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela 

provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. Nesse sentido, não se pode 

olvidar que as partes estabeleceram em acordo determinadas obrigações 

a serem observadas pelo réu com prazo pré-estabelecido. Vale dizer que 

o réu deveria até no dia 24 de Agosto de 2018, segundo termos do 

acordo, sendo certo que as obrigações assumidas e não cumpridas são 

as seguintes: “1 – A requerida assume o compromisso de entregar o 

apartamento devidamente regularizado para habitação, inclusive com 

habite-se, ate o dia 24/08/2018. 2 – Assume ainda a requerida de fazer 

benfeitoria de acabamento com moldura de gesso nas salas do 

apartamento adquirido.” A avença foi homologada, conforme já 

mencionado de modo que o réu encontra-se vinculado aos termos daquela 

composição. E como já há muito decorreu o prazo para cumprimento da 

obrigação assumida, mostra-se pertinente o pedido da autora no sentido 

de que seja imposta multa diária ao réu a fim de compeli-lo à levar a efeito 

os termos em que as partes compuseram. É como decido! Ante o exposto, 

delibero nos seguintes termos: a) que seja dado prosseguimento ao feito, 

devendo-se em todo o caso ser observado o prazo para o oferecimento 

da defesa, cujo termo inicial deve ser considerado o dia 31 de Outubro de 

2018; b) esgotado o prazo, deverá a Secretaria da Vara certificar o 

ocorrido, e em havendo contestação, intimar a parte autora para os fins do 

art. 350/351, do Código de Processo Civil; c) Nos termos do art. 139, IV c.c 

art. 537, todos do CPC, anoto o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte 

ré promova o cumprimento das obrigações assumidas na audiência 

(devidamente homologadas pelo Juízo), findo o qual, passará a incidir 

multa diária no importe de R$1.000,00 (hum mil reais). Para fins de 

estabelecimento do marco inicial da fluência do prazo para cumprimento da 

obrigação de fazer, deverá a parte ré ser intimada pessoalmente. Para os 

demais fins, notadamente os recursais, prevalece a intimação via Diário da 

Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Publique-se no DJE. 

Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS OAB - MS6736 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000171-80.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO EXECUTADO: MARCELO MIRANDA 

SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A, MARIA ANTONINA 

CANCADO SOARES, AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A Vistos etc. 

Avoco o feito. Na decisão proferida no id. 11046523 foi determinado 

dentre vários pontos, o seguinte: “a) Em razão da desconsideração da 

personalidade jurídica acolhida acima, cite-se e intime-se a agora 

executada AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO LTDA., a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida perseguida, sob 

pena de decorrendo o prazo, incida sobre o crédito honorários (10%) e 

multa (10%) à teor do art. 523, §1° do Código de Processo Civil;” Ocorre 

que a compreensão expressa neste tópico destacado é equivocada, pois 

não se pode atribuir à Agropecuária Lopes Cançado Ltda., a legitimidade 

passiva para figurar na presente execução. Isso porque naquela decisão 

foi determinado apenas e tão somente o valor correspondente ao limite 

das quotas societárias pertencentes à executada Maria Antonina de modo 

que apenas os frutos da pessoa jurídica destinados à executada Maria 

Antonina é que sofrerão constrição por força da decisão proferida no id. 

11046523. Em sendo esta a conclusão adequada decorrente dos motivos 

determinantes daquela decisão, não há que se falar na inclusão da aludida 

pessoa jurídica no polo passivo da ação, mas de apenas e tão somente 

intimá-la para que tomando conhecimento da decisão promova o seu fiel 

cumprimento e acaso dela divirja possa então ingressar no feito como 

terceira interessada. Reforça-se a necessidade desta reformulação, pois, 

se permanecer a determinação de inclusão da pessoa jurídica no polo 

passivo, esta estará sendo vinculada solidariamente à íntegra de 

obrigação de pagar quantia líquida de cujo fato gerador não faz parte nem 

teve vinculação. Repita-se então que a decisão anterior tratou de 

determinar a penhora sobre os rendimentos de pessoa jurídica, sobre os 

quais haviam indícios de serem decorrentes de relação jurídica 

estabelecida entre os executados e terceira pessoa de modo que a 

Agropecuária Lopes e Cançado estaria sendo usada para “esconder” os 

rendimentos provenientes daquela relação jurídica, e por conta disto, 

determinou-se a penhora de rendimentos daquela pessoa jurídica 

observando-se o limite correspondente à quota societária da executada 

neste feito. Sendo esta a questão a ser regularizada, passo a determinar 

o quanto segue: - Mantenho a decisão proferida no id. 11046523, todavia, 

retifico a determinação contida no item “a”, a fim consignar que a 

Agropecuária Lopes e Cançado seja apenas intimada do inteiro teor da 

decisão, a fim de que ciente promova o seu fiel cumprimento, notadamente 

destinando o recurso oriundo do contrato de arrendamento estabelecido 

com a pessoa de Armando Martins de Oliveira, no valor correspondente a 

48,57% do proveito do contrato, bem como, caso queira, intervenha no 

processo pelo meio que reputar adequado; - Exclua a pessoa jurídica 

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A do polo passivo da ação; - 

Mantenho a deliberação proferida no despacho contido no id. 14551890 no 

sentido de que a pessoa jurídica Agropecuária Lopes Cançado seja 

intimada por meio de Carta Precatória; - Por fim, em relação ao 

requerimento formulado pela parte credora no id. 16354821, como não há 

risco de perecimento da medida almejada, hei por bem franquear o 

exercício do contraditório ao executado Marcelo Miranda Soares, no prazo 

de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 

2018 Ricardo A. R. Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001308-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI SUDOESTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001308-63.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FLAVIO 

PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME, FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Na manifestação contida no id. 16084411 o exequente pretende que 

este Juízo requisite informações de bens em nome do devedor junto ao 

INFOJUD. Pois bem. Estabelece o art. 139, IV do Código de Processo Civil 

que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade insculpida no 

dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido pelo 

exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, sem 

que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela pesquisa de 

bens em nome do devedor junto ao INFOJUD. Segue em anexo o resultado 

da pesquisa. Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender pertinente. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de 

dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001091-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001091-20.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: MARLI ELVIRA 

MONTEIRO LEITE Vistos etc. Acolho a manifestação retro e nos termos do 

art. 782, §3° do CPC expeça-se o necessário para averbar a presente 

execução no SERASA/JUD. No mais, manifeste a parte Exequente sobre a 

certidão de id. 16502006 no prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 10 de 

dezembro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002379-66.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 
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FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: CARLOS JESUS SIMAN 

LOPES Vistos etc. Nos termos do art. 835, XIII é possível a penhora de 

eventuais créditos provenientes de ação diversa. Ocorre que conforme já 

salientado no despacho anterior, no processo de n.: 

5744-53.2015.811.0006 - código n. 185941 o executado também está 

sendo demandado de modo que não há qualquer crédito para receber 

naquele feito. Ademais, os bens penhorados naquele feito (motocicleta e 

imóvel) já estão na esfera patrimonial do devedor e na iminência de serem 

expropriados de modo que não há que se falar em penhora no rosto 

daqueles autos. Por outro lado, estando os bens na esfera patrimonial do 

devedor, podem eles sofrer penhora, ainda que já haja sobre eles este 

mesmo ônus oriundo de processo diverso – cuja concorrência deverá ser 

resolvida em momento posterior. Assim sendo, apegando-me ao princípio 

da instrumentalidade das formas e tendo o credor manifestado o desejo de 

penhorar os bens mencionados na última manifestação, hei por bem 

deferir a realização da penhora pelo meio adequado. Concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o credor qualifique devidamente os bens neste 

feito e promova a diligência de penhora e avaliação dos bens, cujas 

diligências deverão observar as formalidades legais. No tocante a 

avaliação, está deverá ser realizada por Oficial de Justiça (art. 870), 

devendo o servidor observar o disposto no art. 872/CPC quanto a 

elaboração do laudo. Oriento o cartório a observar a necessidade de se 

avaliar os mesmos bens nos autos de cód.: 185941 de modo que o credor 

neste feito juntamente com o credor naquele feito poderão dividir as 

despesas da diligência de avaliação cujo laudo servirá para ambos os 

processos (cuja providência dependerá da disposição das partes). Com o 

resultado da diligência, intimem-se as partes para manifestação em cinco 

dias (art. 872, §2°). Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002379-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JESUS SIMAN LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002379-66.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: 

FERNANDO SCAFF ANTONINI EXECUTADO: CARLOS JESUS SIMAN 

LOPES Vistos etc. Nos termos do art. 835, XIII é possível a penhora de 

eventuais créditos provenientes de ação diversa. Ocorre que conforme já 

salientado no despacho anterior, no processo de n.: 

5744-53.2015.811.0006 - código n. 185941 o executado também está 

sendo demandado de modo que não há qualquer crédito para receber 

naquele feito. Ademais, os bens penhorados naquele feito (motocicleta e 

imóvel) já estão na esfera patrimonial do devedor e na iminência de serem 

expropriados de modo que não há que se falar em penhora no rosto 

daqueles autos. Por outro lado, estando os bens na esfera patrimonial do 

devedor, podem eles sofrer penhora, ainda que já haja sobre eles este 

mesmo ônus oriundo de processo diverso – cuja concorrência deverá ser 

resolvida em momento posterior. Assim sendo, apegando-me ao princípio 

da instrumentalidade das formas e tendo o credor manifestado o desejo de 

penhorar os bens mencionados na última manifestação, hei por bem 

deferir a realização da penhora pelo meio adequado. Concedo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o credor qualifique devidamente os bens neste 

feito e promova a diligência de penhora e avaliação dos bens, cujas 

diligências deverão observar as formalidades legais. No tocante a 

avaliação, está deverá ser realizada por Oficial de Justiça (art. 870), 

devendo o servidor observar o disposto no art. 872/CPC quanto a 

elaboração do laudo. Oriento o cartório a observar a necessidade de se 

avaliar os mesmos bens nos autos de cód.: 185941 de modo que o credor 

neste feito juntamente com o credor naquele feito poderão dividir as 

despesas da diligência de avaliação cujo laudo servirá para ambos os 

processos (cuja providência dependerá da disposição das partes). Com o 

resultado da diligência, intimem-se as partes para manifestação em cinco 

dias (art. 872, §2°). Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001785-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

A. L. DE SOUZA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001785-23.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: A. L. DE SOUZA - EPP, 

ANDERSON LOPES DE SOUZA Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV c.c 

835, IV, ambos do CPC, DEFIRO a pesquisa de veículos via sistema 

RENAJUD. Segue em anexo o resultado. Manifeste o credor no prazo de 

15 dias requerendo o que entender pertinente ao feito. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de dezembro de 2018 Ricardo A. R. 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARDOSO MARTINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES (RÉU)

EUCLIDES TIAGO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006298-63.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RODRIGO CARDOSO MARTINELLI RÉU: SEBASTIANA LUIZA PEREIRA 

RODRIGUES, EUCLIDES TIAGO JUNIOR HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação - id. 16807739. Julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. Considerando que a inicial sequer foi recebida, não 

tem incidência de custas. Intime-se. Após, arquive-se, independentemente 

do trânsito em julgado. Caceres, 10 de dezembro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000631-96.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Cuida-se de 

embargos de declaração opostos por Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A em face de Willian Satoshi de Freitas Nakamura. Em 

síntese, narra a Embargante que sobre o julgado recai erro material, em 

razão de suposto equívoco quanto ao valor pago na esfera administrativa, 

a ser deduzido do valor principal da condenação. Intimada a se manifestar 

(id. 16260770), a parte embargada se manteve silente (id. 16881093). É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A em 
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face de Willian Satoshi de Freitas Nakamura. Tratando-se de Embargos de 

Declaração, necessário se faz que a parte ao opô-los, demonstre em seu 

requerimento que a decisão judicial esteja maculada por omissão, 

obscuridade ou contradição. In verbis: De acordo com o Art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material; Assim sendo, é possível o 

complemento da sentença publicada e ainda sem o trânsito em julgado, 

desde que presentes os requisitos acima. No caso dos autos, o 

Embargante manejou os aclaratórios sob o argumento de que houve erro 

material na sentença contida no id. 15730067, no que tange ao valor pago 

na esfera administrativa pela Ré ao Autor. Pois bem, o trecho da norma 

concreta elaborada nos autos, ficou nos seguintes termos: “No entanto, 

como o Autor já recebeu na via administrativa o valor de R$1.350,00 (Um 

mil trezentos e cinquenta reais), faz jus ao recebimento do valor 

remanescente de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), que deverá ser atualizado a partir do requerimento 

administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a partir do da citação.”. 

Da leitura dos autos constata-se que realmente houve equívoco deste 

Juízo quanto a descrição do valor pago pela Ré ao Autor na esfera 

administrativa, de modo que os presentes embargos devem ser acolhidos, 

pois é verossímil quanto a existência de omissão no julgado. Como bem 

demonstra o documento juntado no id. 14424114, o qual acompanha a 

peça de defesa, restou demonstrado que o valor do pagamento realizado 

pela Requerida em processo administrativo foi de R$1.687,50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Contudo, ao 

discorrer sobre o valor a ser deduzido do valor da condenação principal, 

este Juízo apontou valor diverso. Desta feita, compulsando detidamente os 

autos, verifico que assiste razão ao embargante, eis que a sentença 

vergastada apesar de ter fixado corretamente o valor da condenação em 

R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

alberga um erro material no tocante a descrição da quantia paga na esfera 

administrativa, que constou equivocadamente como R$1.350,00. Contudo, 

como mencionado, a correção do erro material, in casu, não trará 

prejuízos à parte dispositiva da decisão de mérito, tampouco na 

condenação fixada, eis que o cálculo para fixação da condenação 

considerou o valor correto do montante pago para dedução no valor da 

condenação (R$2.531,25 – R$1.687,50 = 843,75). Nessa esteira, 

vislumbro que está configurado o erro material alegado, que se restringe a 

descrição do valor pago pela Ré ao Autor na esfera administrativa. Assim 

sendo, entrego PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a fim 

de que seja suprido o erro material apontado, para constar que a 

descrição correta do valor pago pela Ré ao Autor na esfera administrativa. 

Pelos fundamentos acima, o trecho contido na decisão no qual constou o 

erro material passará a constar da seguinte forma: “No entanto, como o 

Autor já recebeu na via administrativa o valor de R$1.687,50 (Um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), faz jus ao 

recebimento do valor remanescente de R$843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser atualizado a partir 

do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a 

partir do da citação.”. No mais, permanece incólume a sentença proferida. 

Cumpra-se nos termos da sentença. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001365-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA (RÉU)

SILVANA BENTO GARCIA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001365-81.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SILVANA BENTO 

GARCIA - ME, SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA Vistos, etc... Cuida-se 

de ação monitória proposta por Renato César de Arruda Arantes em face 

de Suellen Cristine Silva de Souza, na qual aduz, em síntese, ser credor 

da Requerida na quantia original de R$1.800, 00 (um mil e oitocentos reais) 

relativa ao cheque nº 4932606. Ressalta que a dívida atualizada importa 

na quantia de R$2.844,00 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais). 

Após tecer suas razões de fato e direito, requereu a procedência da 

demanda para o fim de condenar a Requerida ao pagamento da quantia 

descrita. A Requerida, citada por edital (id. 11375875 e id. 11375946), 

deixou transcorrer o prazo para defesa, sendo-lhe nomeada como 

Curador Especial a Defensoria Pública, que em manifestação de id. 

12977273 questionou a citação por edital e a ausência de tentativa de 

citação em determinado endereço. Tentada novamente a citação no 

endereço indicado, esta restou infrutífera (id. 13790185) permanecendo 

válida a citação por edital. Embargos monitórios por negativa geral no id. 

15813029. É a síntese. Decido. Presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, e inexistindo a necessidade de produção de outras 

provas, eis que o feito se encontra suficientemente instruído com a prova 

documental produzida, passo ao julgamento do mérito na forma do art. 

355, inciso I do CPC. De acordo com o disposto no artigo 700 do Novo 

Código de Processo Civil, para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves 

“Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do procedimento 

monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova 

literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para 

obtenção de um título executivo. Assim, aquele que possui uma prova 

documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode 

ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de Processo Civil 

Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Sem dúvida, para a 

propositura da ação monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir 

da prova documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, 

cujo pagamento é pleiteado. O que se dispensa no procedimento monitório, 

ao contrário do processo executivo, é a certeza do crédito apontado pelo 

autor da ação. A tutela monitória se orienta, a princípio, em um juízo de 

probabilidade da pertinência da pretensão do jurisdicionado. No caso dos 

autos, os documentos acostados corroboram pela procedência da ação, 

vejamos: A prova escrita cogitada pelo artigo 700, que dispõe acerca da 

ação monitória, é aquela que leva a conclusão de que efetivamente houve 

uma relação jurídica entre as partes e que desta relação originou uma 

obrigação de pagar certa quantia em dinheiro ou de entregar determinada 

coisa. No caso em apreço, tenho que a ação foi instruída com prova 

escrita sem eficácia de título, qual seja, o cheque de nº AA-000078, conta 

nº 00662-1, emitido pela Requerida, o qual foi objeto de protesto promovido 

pela Requerida. O cheque apresentado como prova da dívida encontra-se 

prescrito conforme se extrai da data de sua emissão, e assim, ao passo 

que perderam a eficácia de título executivo, passando a ser prova escrita. 

Ressalto que, apesar de prescrito, o cheque não perde suas 

características próprias, carecendo apenas de força executiva. Deste 

modo, embora esteja presente sua inexigibilidade para a ação de 

execução, ele continua a preservar determinados requisitos, 

constituindo-se em prova documental apta a comprovar a existência de 

dívida em benefício do detentor da cártula. Desta feita, esgotado o prazo 

para a propositura da ação executiva, o credor pode se valer de outros 

meios processuais para obter o adimplemento do seu crédito, a exemplo 

da ação de cobrança e da ação monitória, como é o caso dos autos. Por 

fim, verificando que a embargante não produziu um mínimo de prova 

acerca de qualquer causa extintiva do débito, não resta alternativa senão 

rejeitar os presentes embargos à monitória e julgar procedente o pedido 

para condenar a devedora ao pagamento o débito devido. Assim, REJEITO 

os embargos opostos pela Requerida e aplico o disposto no §8º do art. 

702 do CPC, para constituir de pleno direito o título executivo judicial: § 8o 

Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título 
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II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial, consistente na obrigação da Requerida em efetuar o 

pagamento da quantia de valor de R$2.844,00(dois mil oitocentos e 

quarenta e quatro reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo 

índice INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da última atualização. 

Condeno a requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte Credora para que requeira o 

que entender pertinente em 15 dias. Acaso permaneça silente, providencie 

a baixa do processo com as formalidades devidas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 10 de dezembro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001883-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (REQUERENTE)

DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1001883-08.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: CLEITON TUBINO SILVA, DARLISE HASPER MUNIZ TUBINO 

SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO, TRANSPORTES JAO LTDA Processo n. 1001883-08. 

2016.8.11.0006 Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C TUTELA DE URGÂNCIA ajuizada por CLEITON TUBINO DA SILVA e 

outros, em face de UNIMED DE CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO. Transcrevo a sinopse fática contida na inicial: “Os Requerentes 

são beneficiário, por intermédio da empresa Transportes Jaó Ltda., do 

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços Médicos n. 

056.4463.000003.00.0, conforme se verifica pela posição cadastral 

emitida em 19/03/2015 pela Requerida (documento anexo). Todavia foi 

realizada a rescisão do contrato 4463 (056.4463.000003.00.0), sem a 

prévia comunicação do Requerente, mesmo sendo este beneficiário do 

plano, mediante acordo firmado entre Requerida e a Empresa Transportes 

Jaó Ltda., nos autos da ação n. 9127-20.2007.811.006 (Cód. 71710), em 

trâmite neste Juízo. Ocorre que nos termos do art. 13 da Lei n° 9.656/98, 

NÃO É POSSÍVEL A RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE, 

INDEPENDENTE DO MOTIVO. Ademais, o art. 30 da lei 9.656/98 assegura 

ao funcionário exonerado ou demitido sem justa causa, o direito de 

manter-se assegurado nas mesmas condições de cobertura que gozava 

quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu 

pagamento integral. Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, em decorrência de 

vínculo empregatício, o o no caso de rescisão ou exoneração do contrato 

de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua 

condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura 

assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, 

desde que assuma o seu pagamento integral. Frisa-se que o item “6.1”. 

extraído contrato de plano de saúde rescindido do qual pretende a 

manutenção em favor do Requerente e de sua família por meio da 

presente ação, trata-se de uma clara transcrição do disposto no art. 30, 

caput, da Lei 9.656/98 (Lei de Planos de Saúde) “ao usuário que contribuir 

para o presente Plano de Saúde, em caso de rescisão de contrato de 

trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição 

de usuário beneficiário do plano, nas mesmas condições de que gozava 

quando da vigência do seu contrato de trabalho , e desde que, assuma o 

pagamento integral da mensalidade devida” Veja que seja pelo art. 30, 

caput, da Lei 9.656/98 (Lei de Planos de Saúde), ou pelo item “6.1”, ambos 

indicam como única ressalva à prestação continuada de serviços a ex 

empregados no caso de rescisão contratual ou demissão sem justa 

causa, tão somente que este assuma o seu pagamento integral do plano. 

Quanto a isso é certo que o Requerente pretende manter o pagamento do 

plano, tanto é que foi encaminhado à Requerida pedido de continuidade de 

plano, o qual foi protocolado via AR – Correio em 27/02/2015, conforme se 

verifica pelo AR anexo. E ainda, no dia 19/03/2015 o Requerente procurou 

pessoalmente a Requerida para requerer a manutenção do plano, 

conforme se verifica pela extrato de senha anexo, bem como recibo de 

pagamento de estacionamento também anexo. Sem êxito, protocolou 

novamente o pedido de continuidade de plano, conforme se verifica pelo 

documento anexo. Em resposta às solicitações de manutenção de plano a 

Requerida Informou que não seria possível o acolhimento do pedido devido 

ao acordo realizado entre a Requerida e a Empresa Transportes Jaó Ltda., 

nos autos da ação n. 9127-20.2007.811.006 (Cód. 71710), em trâmite na 

2° Vara Cível, documento anexo. Portanto resta evidente que A 

REQUERIDA FOGE AO CUMPRIMENTO DO ART. 30, CAPUT, DA LEI 

9.656/98 (LEI DE PLANOS DE SAÚDE), QUANDO AO RESCINDIR O 

CONTRATO n. 4463 RETIRA DOS REQUERENTES A POSSIBILIDADE DE 

MANTÊ-LO. Ademais no acordo realizado nos autos da ação n. 

9127-20.2007.811.006 (Cód. 71710), em trâmite neste Juízo, ficou 

franqueando a contratação de novos planos, mas não ficou claro as 

condições, dando margem para abusos, tais como restrições de 

atendimento, aumentos de valores, situação e manobra esta que já foi 

tentada e foi protegida por esta através da liminar. Assim, É CERTO QUE 

HÁ NOS AUTOS A PROVA DA URGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO AUTOR 

NO PLANO MÉDICO NOS MESMOS MOLDES PACTUADOS ENQUANTO 

COLABORADOR DA RÉ. Estão presentes os pressupostos ensejadores 

da tutela antecipada, pois, o fumus boni iurís decorre dos documentos 

apresentados, inclusive pelas inúmeras tentativas de manter a o plano de 

saúde nos moldes em que foi pactuado. Já o periculum in mora 

respalda-se na dimensão do direito tutelado, qual seja a saúde do autor e 

de seus dependentes um bem da vida exclusivo e protegido 

constitucionalmente, que não pode ser ameaçado pela complexidade de 

uma demanda judicial. Presentes os requisitos autorizadores do artigo 273, 

do Código de Processo Civil, imprescindível se faz a concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, ora pleiteada, a fim de compelir a ré a manter o 

autor no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial 

de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, conforme 

artigo 30 da Lei 9656/98. Desta forma é evidente que o Requerente tem 

direito à continuidade e a manutenção de todos os direitos já adquiridos no 

plano originalmente contratado n. 4463 (056.4463.000003.00.0), mantendo 

assim o plano ativo para o requerente e sua família mediante envio de 

boleto individual.” Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o 

quanto segue: “Ante ao exposto, pede e requer a Vossa Excelência: 5.1. 

DOS PEDIDOS LIMINARES: 5.1. A) a concessão, da TUTELA DE 

URGÊNCIA, a fim de determinar que a ré a continuidade e a manutenção de 

todos os direitos já adquiridos no plano originalmente contratado n. 4463 

(056.4463.000003.00.0 mantendo assim o plano ativo para o requerente e 

sua família mediante envio de boleto individual, para pagamento integral, 

sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de 

descumprimento, conforme os termos da lei. 5.1. B) a inversão do ônus 

probatório em favor do autor, consoante dispõe o inciso VII, do artigo 6º 

da Lei nº 8.078/90. 5.2. DOS PEDIDOS DE MÉRITO: 5.2. A) ao final, seja 

dado TOTAL PROCEDÊNCIA A PRESENTE AÇÃO, a fim de tornar definitiva 

a tutela antecipada pleiteada, condenando a ré, nos termos do artigo 30 da 

Lei 9.656/98, na manutenção do autor e dos seus beneficiários inscritos 

na vigência do contrato de trabalho, na condição de beneficiário do plano 

ao qual anteriormente aderiu nas mesmas condições de cobertura 

assistencial de que gozava quando da vigência daquele, condicionada ao 

seu pagamento integral; 5.2.B) A condenação do Requerido ao pagamento 

das perdas e danos, no valor a ser apurado em liquidação do julgado 

condenado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios conforme os termos da lei. 5.3. DAS PROVAS 5.3.A) 

Produção de prova documental, já requerida e juntada nos autos, e as que 

posteriormente serão juntadas, art. 405 e seguintes do CPC/2015; 5.3.B) 

Requer-se o depoimento pessoal do Requerido, sob pena de confissão na 

matéria de fato, caso não compareça ou se comparecer se recuse a 

depor, conforme o art. 385, do CPC/2015; 5.3.C) Produção de prova 

testemunhal para esclarecimentos e comprovação dos fatos alegados nos 
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autos, cujo rol será apresentado no momento oportuno na forma do artigo 

442, do CPC/2015. 5.4. DOS REQUERIMENTOS. 5.4. A) A designação de 

audiência prévia de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015. 

5.4. B) A citação do Requerido por meio postal, nos termos do art. 246, I, 

do CPC/2015. 5.4. C) A concessão dos benefícios do artigo 212, § 2º do 

CPC/2015. Informamos que não foi possivel proceder com a inclusão nos 

autos a Requerente KEYSE TUBINO HASPE MUNIZ, menor de idade, tendo 

em vista que esta possui tão somente certidão de nascimento (anexo), ao 

passo que o sistema PJE não viabiliza a inclusão de menores mediante 

representação, assim sendo requer a posterior inclusão da Requerente 

nos autos conforme consta na presente petição.” Com a inicial, vieram os 

documentos. A inicial foi recebida (id. 3222856 - Pág. 1). Citado, o réu 

compareceu no id. 3222856 - Pág. 1 para contestar. Na ocasião denunciou 

à lide a empresa Transportes Jaó LTDA; arguiu a preliminar de ilegitimidade 

ativa, sob o argumento de que os autores estão a postular em nome 

próprio direito alheio; Sustentou que sobre a matéria há o ônus da coisa 

julgada; No mérito, teceu considerações acerca do que reputa ser 

improcedente o pedido inicial, os quais faço destaque dos seguintes 

trechos: “Ora Excelência, veja que não há nos autos qualquer 

comprovação das alegações do demandante. Em verdade, o autor omitiu 

fato relevante para o deslinde da demanda como objetivo espúrio de limitar 

a compreensão deste juízo a respeito da verdade da conduta adotada pela 

ré, como será exaustivamente demonstrado. In casu, conforme se 

depreende do processo 9127 -20.2007.811.0006, cuja cópia foi acostada 

aos autos pelo próprio autor, este jamais foi empregado da empresa 

denunciada, pois fora contratado sem vínculo empregatício , deixando de 

prestar serviços para a empresa denunciada em 10.03.2010, conforme se 

depreende da declaração a seguir: (...) Note Excelência, que o nome do 

Autor sequer constava da relação de funcionários interessados em aderir 

ao contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre a Unimed 

Cuiabá e a empresa Transportes Jaó Ltda., isto porque jamais foi 

funcionário da empresa em questão: (...) Mesmo que não fosse esse o 

caso, o Autor não faria mais jus ao benefício, eis que foi desligado por 

completo da empresa no ano de 2010, conforme restou comprovado. O 

artigo 30 da Lei 9.656/98 que dispõe sobre os planos privados de 

assistência à saúde, assim prevê: Art. 30. Ao consumidor que contribuir 

para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em 

decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração 

do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter 

sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura 

assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, 

desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de 

manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de 

um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e 

o §1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis 

meses e um máximo de vinte e quatro meses. (...) § 5o A condição 

prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do 

consumidor titular em novo emprego. (g.n.) O dispositivo colacionado 

alhures é enfático ao determinar que o ex-empregado, demitido ou 

exonerado sem justa causa, tem direito a manter-se no plano contratado 

pelo empregador pelo período correspondente a 1/3 (um terço) do tempo 

de permanecia em que tenha contribuído para o plano, com um mínimo 

assegurado e um máximo a 24 (vinte e quatro meses) após o 

desligamento. Assim, tendo em vista que o Autor foi desligado da empresa 

denunciada no ano de 2010, independentemente do período contribuição 

para o plano, este só poderia manter o benefício em questão até o ano de 

2012, não havendo que se falar em manutenção do contrato nos termos e 

condições originais. Isto posto, resta claro não houve qualquer conduta 

ilícita pela ré em mantera adesão do Autor ao contrato conforme requerido, 

A UMA porque o contrato em questão foi lidimamente rescindido ante o 

acordo entabulado entre as partes nos autos do processo n° 

9127-20.2007.811.0006, com sentença homologatória transitada em 

julgado, A DUAS porque mesmo que tal contrato não houvesse sido 

rescindido o Autor já fez jus ao benefício pelo período máximo de 24 (vinte 

e quatro) meses, conforme previsão legal, devendo ser julgados 

totalmente improcedentes todos os pedidos vertidos na inicial.” Ainda 

teceu linhas acerca da diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos 

individuais e contratos coletivos de plano de saúde, bem como a legalidade 

de sua rescisão em decorrência de acordo judicial. Acerca do pedido de 

tutela de urgência, ponderou inexistir os requisitos necessários para sua 

concessão; sustentou não haver o que se falar em inversão do ônus da 

prova, bem como ponderou que em eventual condenação que os 

honorários advocatícios sejam impostos no mínimo legal. Após tecer suas 

razões de fato e de direito, requereu o acolhimento das preliminares e no 

mérito a improcedência da ação. Com a contestação, vieram documentos. 

Ato contínuo, o Juízo determinou a citação do denunciado à lide (id. 

9632888). Citada, a denunciada à lide apresentou contestação no id. 

10223973. Na oportunidade arguiu não ser possível a denunciação à lide 

neste processo por força do que dispõe o art. 88 do Código de Defesa do 

Consumidor. Também salientou ser parte ilegítima no processo, ainda que 

na condição de denunciada à lide. Quanto ao mérito, salientou que o objeto 

da ação possui coisa julgada material, não sendo adequada a sua 

indicação como eventual garantidora denunciada por ausência dos 

requisitos previstos no art. 125 do Código de Processo Civil. Ainda no 

tocante ao mérito, salientou o quanto segue: “Quanto ao mérito da ação 

principal, tendo em vista as particularidades constantes nesta matéria, e a 

pacifica jurisprudência proferida por este Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça – STJ, a empresa Denunciada comparece nestes autos apenas e 

tão somente para negar veementemente a qualidade de litisdenunciada 

que lhe foi atribuída pela Denunciante (CPC, art. 128), e diz a Terceira que 

se abstêm de acrescer outros argumentos jurídicos ao presente, 

mormente quanto a relação jurídica direta estabelecida apenas entre 

beneficiário e a operadora do plano de saúde. Ratifica todos os 

fundamentos expostos nos itens acima, que por sua vez se apresentam 

válidos e oportunos para contrapor o pedido de denunciação da lide 

formulado sem qualquer respaldo fático verossímil pela operadora do 

plano de saúde, ora Denunciante, sendo que sua rejeição espelha a 

correta aplicação das normas de direto consistindo-se na verdadeira 

materialização da almejada justiça !!!” Ao final, requereu o julgamento de 

improcedência da denunciação à lide. Com a manifestação, vieram 

documentos. Os autores apresentaram impugnação à contestação no id. 

10883927. Em relação a denunciação à lide, a ré ainda se manifestou no 

id. 11468596. Após, vieram os autos conclusos. É a síntese necessária. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

TUTELA DE URGÂNCIA ajuizada por CLEITON TUBINO DA SILVA e outros, 

em face de UNIMED DE CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 

Também houve a denunciação à lide formulada pela requerida em face de 

TRANSPORTES JAÓ LTDA. Há preliminares a serem apreciadas! A parte 

ré arguiu as preliminares de ilegitimidade ativa e coisa julgada. Segundo a 

ré, os autores são parte ilegítimas para demandar, uma vez que a ação 

está em busca de direito alheio. É que para o réu, estando a ação baseada 

em relação contratual estabelecida entre a UNIMED e a Denunciada à Lide, 

os autores seriam terceiros estranhos a relação processual de modo que 

não estariam a preencher as condições necessárias para o exercício da 

ação. Pois bem. Como bem lembrou a parte ré, para propor a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade (art. 17/CPC) e o art. 18 do CPC 

estabelece que: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Em suma, 

possui legitimidade para demandar a pessoa que esteja em situação de 

fato tal que lhe seja necessário e conveniente demandar processo judicial 

em busca de seus interesses, ou na mesma medida, se defender de 

demanda contra si ajuizada. Como anota Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Conforme tradicional lição doutrinária, legitimidade para agir 

(legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras 

palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito 

propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo 

passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados 

ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de 

direito material deduzida pelo demandante, mas essa definição só tem 

serventia para a legitimação ordinária, sendo inadequada para a 

conceituação da legitimação extraordinária.” (Manual de Direito Processual 

Civil – Volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves - 8ª ed. – Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2016. Pág. 76). Fato é que em meio aos fatos narrados na 

inicial, verifica-se pertinência subjetiva ao autor da ação no sentido de 

demandar neste feito, eis que o direito material pretendido está 

correlacionado ao uso de plano de saúde de titularidade do grupo familiar 

que forma o polo ativo desta ação. Neste sentido, independente do 

julgamento do mérito desta ação, deve-se reconhecer a legitimidade ativa 

neste feito. Fica assim acertado o quadro quanto a preliminar de 

ilegitimidade ativa de modo que a mesma resta rejeitada. Quanto a 

preliminar de coisa julgada, são as seguintes considerações: Aduziu a 

requerida que não há que se processar o feito, na medida em que a 

matéria da qual o mesmo trata já foi objeto de julgamento. Nas palavras do 

requerido: “Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos 
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pelo próprio Autor, este já figurou como assistente no processo n° 

9127-20.2007.811.0006, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca 

de Cáceres, na qual se pretendia a manutenção do contrato de prestação 

de serviços de saúde, no qual o Autor figurava como aderente, sendo que 

tais ações tinham o mesmo objeto (o contrato n° 4463) e o mesmo pedido 

(manutenção do contrato rescindido unilateralmente pela Requerida).” 

(Trecho da contestação do réu UNIMED). Neste caso, o réu chama a 

atenção para o fato que o dito processo já encontra-se arquivado em 

razão de composição estabelecida entre as partes a qual resultou no fim 

do contrato entabulado e que com a presente ação o autor está a 

pretender a revisão daquela ação. Pois bem. É bem certo que para a figura 

do assistente litisconsorcial a jurisprudencia tem se inclinado no sentido de 

que o mesmo está sujeito aos efeitos da coisa julgada (precedentes: REsp 

774.777/MT e REsp 623.055/SE). No entanto, conforme se nota pelos 

documentos encartados na inicial (vide ids. 3013904 - Pág. 4, 3013904 - 

Pág. 6, 3013906 - Pág. 3/5, 3015527 - Pág. 4, 3015564 - Pág. 1/2, 3015575 

- Pág. 4, 3015595 - Pág. 1, 3015607 - Pág. 4) o processo foi extinto em 

razão de homologação de acordo do qual o autor que à época atuava 

como assistente, não participou. Verifica-se ainda dos mencionados 

documentos que o autor naquela ocasião ainda questionou a homologação 

do acordo sem a sua participação, mas o Juízo acabou por concluir ser 

“impertinente” a participação do assistente na composição que culminou 

com a extinção do processo. Assim sendo, embora a leitura do processo 

anterior nos levar a conclusão de que a parte autora neste feito ali atuava 

na condição de assistente litisconsorcial – o que a princípio lhe sujeitaria 

aos efeitos da coisa julgada – não se pode desconsiderar o fato de que 

por ocasião da extinção do processo em decorrência de acordo 

entabulado entre autor e réu daquele feito (sem a participação do então 

assistente), o Juízo acabou por atribuir ao então assistente o status de 

“assistente simples” de modo que não pode o mesmo ser prejudicado de 

questionar matéria transacionada em momento anterior sem a sua 

participação. Logo, a conclusão do Juízo é no sentido de que o presente 

feito não está prejudicado pelos efeitos da coisa julgada operada no 

processo de n. 9127-20.2007.811.0006. Sendo assim, rejeito as 

preliminares arguidas pela parte ré neste feito. Passo a analisar as 

questões preliminares ventiladas pelo denunciado à lide. Quanto ao não 

cabimento da denunciação à lide ante a vedação do art. 88 do Código de 

Defesa do Consumidor. Sustentou o denunciado à lide que conforme se 

nota pelos autos o direito material em discussão está vinculado ao Código 

de Defesa do Consumidor, segundo o qual, aplica-se na espécie a 

vedação expressa a formação de relação jurídica sob o título de 

denunciação à lide. De fato, o Código de Defesa do Consumidor no art. 88 

estabelece que: “Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste 

código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, 

facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a 

denunciação da lide.” E o Superior Tribunal de Justiça no tocante a 

extensão do dispositivo, tem assentado que: “O Superior Tribunal de 

Justiça possui posicionamento consolidado de que "a vedação à 

denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à 

responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), 

sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil 

por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC) (AgInt no AREsp 

1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017)”. (AgInt no AREsp 1069185/SP, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, 

DJe 28/06/2018) A interpretação a ser dada então sobre a vedação à 

denunciação à lide nas ações que versem sobre direito do consumidor é 

no sentido de que à todos os acidentes de consumo (art. 12 a 14 do CDC), 

ou chamados de Fatos do Produto ou do Serviço, submetidos em demanda 

judicial não podem se sujeitar ao ingresso de denunciado à lide, sendo 

certo então que eventual pretensão regressiva deverá ser deduzida em 

ação autônoma. Dito isto, devo assentar que a denunciação à lide nesta 

hipótese é de fato descabida. Embora a reclamação e consequente 

pretensão deduzida na inicial sinalizam para vício do produto ou serviço – 

por não concordar os autores sobre a cessação do plano e por isso 

postulam a sua continuidade, não se pode desprezar que este suposto 

vício pontual, sob a perspectiva dos autores, também lhes causaram 

danos (há pedido de ressarcimento de perdas e danos) o que a partir de 

então, traz aos autos a hipótese do chamado FATO DO PRODUTO OU 

SERVIÇO. Em assim sendo é de rigor a aplicação do disposto no art. 88 do 

Código de Defesa do Consumidor de modo que deve ser considerada 

inadequada a denunciação à lide e sob esta percepção ser declarada 

extinta a relação jurídica subjacente sem resolução de mérito. É como 

decido! Passo ao exame do mérito: Rememorando a matéria controvertida, 

destaco que a pretensão dos autores é no sentido de que a requerida 

UNIMED seja obrigada a dar continuidade/manutenção de plano de saúde 

ao grupo familiar, cujo plano estaria vinculado em momento anterior a 

contrato coletivo (cuja contratante seria a terceira Transportes Jaó Ltda e 

contratada a requerida UNIMED) o qual foi rescindido entre os contratantes 

durante a ação judicial já mencionada nesta sentença. As razões para o 

pedido constam no relatório desta sentença. Já a requerida UNIMED 

CUIABÁ se opõe ao pedido, chamando a atenção tanto para o fato de que 

o autor CLEITON TUBINO não possuía vínculo empregatício com a então 

titular do plano TRANSPORTES JAÓ, mas que apenas prestava serviços à 

mesma até o dia 10.03.2010. Chamou a atenção para o fato de que nem 

mesmo na lista de funcionários da TRANSPORTES JAÓ, interessados em 

aderir ao plano, o autor CLEITON foi mencionado. Em suma, se opôs ao 

pedido aduzindo que o autor está a pretender adesão a contrato já 

rescindido e que também jamais poderia ter aderido por não ser 

funcionário da empresa contratante do plano. Pois bem. A resolução de 

mérito deve partir de um fato jurídico consumado e retratado nos autos, 

qual seja, a rescisão contratual consolidada entre a empresa Transportes 

Jaó e a requerida UNIMED CUIABÁ, cuja rescisão é fruto de composição 

homologada judicialmente (informações já mencionadas nesta sentença – 

documentos encartados na inicial). É a partir do aludido contrato – 

rescindido – que os autores pretendem sustentar seu direito de continuar 

gozando de toda a cobertura securitária franqueada por ocasião daquele 

contrato, que vale reiterar, foi rescindido. Outro ponto que deve ser 

destacado é que a rescisão do contrato não ocorreu no curso desta ação, 

mas, como já mencionado, ocorreu no curso de ação diversa, em momento 

anterior ao ajuizamento desta ação. Tanto é que a rescisão foi objeto de 

ponderação na causa de pedir deduzida nesta inicial. Fato é que estando 

rescindido o contrato, não há como aplicar os efeitos dele aos autores 

como pretendido na inicial. Para tanto, indico que a parte autora 

fundamenta sua pretensão no que dispõe o art. 30 da Lei 9.656/98. In 

verbis: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam 

o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo 

empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho 

sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de 

beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 

seu pagamento integral.”(g.n.). Ocorre que segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar na garantia disposta 

neste dispositivo, quando ocorrer a rescisão do contrato entre a empresa 

empregadora e a fornecedora do plano de saúde. Senão, vejamos: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 

RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 'A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é 

possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a 

norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se 

exclusivamente a contratos individuais ou familiares' (AgRg no REsp n. 

1.477.859/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 5/5/2015, DJe 25/5/2015). 2. O art. 30 da Lei n. 9.656/1998 incide 

apenas nos casos em que o empregado tem seu contrato de trabalho 

rescindido sem justa causa e deseja permanecer no plano, e não quando 

o próprio empregador rescinde o contrato com a operadora do 

seguro-saúde. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AgRg no AREsp 

51.473/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2015). 

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO E EMPRESARIAL. 

EX-EMPREGADO APOSENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL E DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO. 

CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE DEZ ANOS PARA PLANO PRIVADO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE OFERECIDO PELO EMPREGADOR. ASSUNÇÃO 

INTEGRAL DA CONTRIBUIÇÃO APÓS A APOSENTADORIA. DIREITO À 

MANUTENÇÃO AO PLANO EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE ESCOLHER A 

OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 

3. O art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não autoriza, por si só, que o 

ex-empregado aposentado opte por manter-se vinculado à seguradora 

que mantinha vínculo com a antiga empresa empregadora se houve a 

rescisão do respectivo contrato. O comando legal é direcionado para a 

empresa empregadora, e não para a seguradora, de modo que não se 
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pode impor à prestadora privada de assistência à saúde a manutenção de 

beneficiário em seus quadros com base nas regras antes pactuadas para 

o plano coletivo empresarial já extinto. 4. Recurso especial parcialmente 

conhecido e desprovido." (REsp nº 1.280.908/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/4/2015). No mesmo sentido, estabelece o 

art. 26 da Resolução Normativa n. 279/2011 da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS): "Da Extinção do Direito Assegurado nos 

Artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998 Art. 26. O direito assegurado nos 

artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, se extingue na ocorrência de 

qualquer das hipóteses abaixo: I – pelo decurso dos prazos previstos nos 

parágrafos únicos dos artigos 4º e 5º desta Resolução; II – pela admissão 

do beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado em 

novo emprego; ou III – pelo cancelamento do plano privado de assistência 

à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus empregados 

ativos e ex-empregados. § 1º Considera-se novo emprego para fins do 

disposto no inciso II deste artigo o novo vínculo profissional que possibilite 

o ingresso do ex-empregado em um plano de assistência a saúde coletivo 

empresarial, coletivo por adesão ou de autogestão. § 2º Na hipótese de 

cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador 

que concede este benefício a seus empregados ativos e ex-empregados, 

descrita no inciso III, a Operadora que comercializa planos individuais 

deverá ofertá-los a esse universo de beneficiários, na forma da 

Resolução CONSU nº 19, de 25 de março de 1999" (g.n.). Com efeito, 

considerando que contratante e contratado transigiram no dia 06 de 

Fevereiro de 2015 (vide id. 3015527 - Pág. 4) no sentido de rescindir o 

contrato, desde então não há que se falar na prerrogativa insculpida no 

art. 30 da Lei 9.656/98 invocada pelo autor. Por outro lado (atento ao 

disposto no art. 26, §2° da Resolução Normativa n. 279/2011 da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS)), o art. 2° da Resolução/CONSU n. 

19/1999 estabelece o quanto segue: "Art. 2º Os beneficiários dos planos 

ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto 

individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o 

cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao 

empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao 

cumprimento do prazo de opção de que trata o caput". O dispositivo em 

tela confere ao beneficiário do plano extinto o direito subjetivo a ingressar 

em outro pacote de serviços oferecido pela operadora do plano de saúde, 

seja individual ou familiar, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 

cancelamento do contrato coletivo do qual fazia parte. De acordo com o 

art. 26, §2° da Res. Normativa 279/2011 citado mais acima, neste caso 

será considerado ao beneficiário que ingressar em nova modalidade do 

plano a carência já exercida no extinto contrato coletivo do qual fazia 

parte. A informação é pertinente, pois diante da rescisão do contrato que 

os autores faziam parte na condição de beneficiários, poderiam eles 

ingressar em outro plano, aproveitando a carência já transcorrida, desde 

que fizessem a manifestação nos 30 dias posteriores ao cancelamento do 

contrato coletivo. Nesse sentido, os autores informaram na inicial que nos 

dias 27 de Fevereiro de 2015 e 19 de Março de 2015 fizeram 

manifestação à requerida da intenção de continuar com o plano, dada a 

extinção do contrato em momento anterior. Senão, vejamos o trecho da 

inicial em que informou a questão: “Quanto a isso é certo que o 

Requerente pretende manter o pagamento do plano, tanto é que foi 

encaminhado à Requerida pedido de continuidade de plano, o qual foi 

protocolado via AR – Correio em 27/02/2015, conforme se verifica pelo AR 

anexo. E ainda, no dia 19/03/2015 o Requerente procurou pessoalmente a 

Requerida para requerer a manutenção do plano, conforme se verifica 

pela extrato de senha anexo, bem como recibo de pagamento de 

estacionamento também anexo. Sem êxito, protocolou novamente o pedido 

de continuidade de plano, conforme se verifica pelo documento anexo. Em 

resposta às solicitações de manutenção de plano a Requerida Informou 

que não seria possível o acolhimento do pedido devido ao acordo 

realizado entre a Requerida e a Empresa Transportes Jaó Ltda., nos autos 

da ação n. 9127-20.2007.811.006 (Cód. 71710), em trâmite na 2° Vara 

Cível, documento anexo.” (trecho extraído da inicial) (g.n.). Ocorre que 

conforme os fundamentos já expostos, não há que se falar em 

continuidade do plano coletivo aos autores, em razão de sua rescisão. 

Conforme já destacado também, possível seria apenas a adesão a plano 

individual ou familiar, dentro do prazo de 30 dias após a rescisão do 

contrato, a fim de ser garantido ao consumidor a consideração da 

carência já transcorrida. Mas tal não foi o pedido do autor, conforme sua 

inicial! Aliás, o benefício de adesão em plano diverso nos moldes do art. 2° 

da Resolução/CONSU n. 19/1999 nem mesmo é objeto desta ação, pois 

nesta demanda o autor pretende pura e simplesmente a continuidade do 

plano que foi rescindido. Com efeito, a pretensão deduzida na inicial, no 

tocante a continuidade do plano de saúde deve ser julgada improcedente, 

ante a rescisão contratual já mencionada nesta sentença a partir da qual 

não há mais o que se falar na garantia inserta no art. 30 da Lei 9.656/98. 

QUANTO AO PEDIDO DE PERDAS E DANOS Como o pedido de 

continuidade do plano de saúde vai julgado improcedente, ao sentir do 

Juízo não há que se falar condenação da requerida ao ressarcimento de 

perdas e danos, mormente por inexistir nexo de causalidade a justificar e 

medida, eis que este Juízo está a reconhecer legítima a interrupção do 

plano de saúde aos autores. Ademais, nem mesmo pode-se falar no 

chamado “fator surpresa” para justificar eventuais ressarcimentos, na 

medida em que a parte autora atuou no processo onde ocorreu a rescisão 

contratual por meio de composição, ocasião em que tomou conhecimento 

imediato de que o contrato sobre o qual pretendia amparar-se não mais 

subsistiria, ocasião em que a partir de então poderia ter lançado mão da 

prerrogativa mencionada acima, prevista no art. 2° da Resolução/CONSU 

19/1999. Portanto, também será declarado improcedente o pedido de 

condenação ao ressarcimento de perdas e danos. É como decido! PASSO 

A PARTE DISPOSITIVA Ante o exposto, JULGO A AÇÃO DA SEGUINTE 

FORMA: A) Rejeito as preliminares arguidas pela requerida em sua 

contestação; B) Acolho a preliminar do denunciado à lide de sorte que 

JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a relação jurídica 

processual estabelecida na pretensa denunciação à lide, 

fundamentando-me no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor; C) 

JULGO IMPROCEDENTES, na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, os pedidos deduzidos na petição inicial. Atento ao resultado da ação, 

condeno os autores ao pagamento das custas e ressarcimento das 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência em favor do Advogado da requerida, 

fixando-o correspondente a 10% do valor atualizado da causa 

(fundamento: art. 82, §2°, 85, §2°, incisos I a IV do Código de Processo 

Civil). Na forma do art. 85, §§2° e 10°, condeno a parte requerida ressarcir 

das despesas processuais da denunciada à lide, bem como ao pagamento 

de honorários de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor 

atualizado da causa. P. R. I. Cáceres/MT., 10 de Dezembro de 2018 
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HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wanderlei Cardoso de Oliveira (RÉU)

NARCIZO CARDOSO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006079-50.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

FLAVIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS RÉU: NARCIZO CARDOSO DE 

OLIVEIRA, WANDERLEI CARDOSO DE OLIVEIRA Vistos, etc... Homologo o 

acordo a que chegaram as partes para que produza seus jurídicos 

efeitos. Julgo extinto o processo nos termos art. 487, inciso III, alínea “b” 

do CPC. Custas recolhidas. Vindo a planilha das parcelas oficie conforme 

solicitado pelas partes. E após arquive-se. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134853 Nr: 3885-41.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 26.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84008 Nr: 10497-97.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CELSO RODRIGUES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84084 Nr: 10585-38.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PASCOAL BARLETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134886 Nr: 3918-31.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145626 Nr: 3699-81.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARITA SONIA BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130909 Nr: 9590-54.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉLIA DO ESPIRITO SANTO MORAES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 03.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador do Município de Cáceres/mt 

e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62278 Nr: 8535-10.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPERIDIÃO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130997 Nr: 9680-62.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136783 Nr: 6021-11.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 03.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador do Município de Cáceres/mt 

e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72784 Nr: 10184-73.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO FLEURY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83944 Nr: 10423-43.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONATO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 6163-59.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FOAD GATTASS/HAYDEE DA 

SILVA GATTASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 26.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50280 Nr: 7406-04.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 26.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61765 Nr: 8051-92.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO QUIDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130922 Nr: 9603-53.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRICE MIGUEIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140275 Nr: 9910-70.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GATTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 
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Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143216 Nr: 1101-57.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CICERO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143574 Nr: 1486-05.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DE SOUZA LARA LUZ, NESTOR DA 

SILVA LARA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILLA E 

SILVA - OAB:, NESTOR DA SILVA LARA JÚNIOR - OAB:23137/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151177 Nr: 10005-66.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RIBEIRO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93388 Nr: 8483-09.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARQUES DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139964 Nr: 9593-72.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA APARECIDA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83759 Nr: 10277-02.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Leandro Ladeia Segatto, OAB 20324 fez carga destes autos em 

09.11.2018 e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) 

dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61695 Nr: 8109-95.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA SEBASTIANA LEONARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 26.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83560 Nr: 10015-52.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR VERDI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 
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termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143212 Nr: 1097-20.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA DE ASSIS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234181 Nr: 3940-45.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEODIR CROZETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, para que, querendo, impugne a contestação de fls. 73/90, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 10173-10.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEREZA PORTO RODRIGUES NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139562 Nr: 9182-29.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE CLARO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144107 Nr: 2040-37.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138869 Nr: 8404-59.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 03.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador do Município de Cáceres/mt 

e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138875 Nr: 8410-66.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 03.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador do Município de Cáceres/mt 

e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93356 Nr: 8484-91.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL B. SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 
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INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139561 Nr: 9181-44.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144704 Nr: 2669-11.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGÉLIA FÁTIMA FANAIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA DE BRITO E 

SILVA RAMOS - OAB:11197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (390 folhas), assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156899 Nr: 4645-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA CUNHA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 02 

volumes (420 folhas), assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que entender 

pertinente no prazo de 15 dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62063 Nr: 8233-78.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR KREIZSCHMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94129 Nr: 9231-41.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK SIXTEN KONNEREN E OUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93985 Nr: 9077-23.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134840 Nr: 3868-05.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURENICE VILLA ASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134914 Nr: 3946-96.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUCAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151521 Nr: 10359-91.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PENHA BARBOSA, JUCINETE 

P.BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134723 Nr: 3750-29.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA FARIA DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 10.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134857 Nr: 3889-78.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MARIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO 

ECHEVERRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. 

ALVES - OAB:OAB/MT 5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140656 Nr: 10304-77.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CASTRILLON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 28.09.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93280 Nr: 8448-49.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTOLINO LUIZ SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 26.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151159 Nr: 9987-45.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON MATEUS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 26.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador Geral do Município de 

Cáceres e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos 

termos do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e 

Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 

3 (três) dias os devolva à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130998 Nr: 9681-47.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que em 03.10.2018 estes 

autos foram remetido em carga ao Procurador do Município de Cáceres/mt 

e até a presente data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Exmo. Procurador Geral Municipal para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolva à Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012702-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA RESPOSTA OFERTADA PELO DEPARTAMENTO DE 

CONTROLE E ARRECADAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006344-86.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AOS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002704-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDISLAINE OLIVEIRA LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAR PARA IMPUGNAR QUERENDO, CONTESTAÇÃO DO ID-16256400

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010859-84.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS REIS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003783-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. PINHEIRO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006534-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG OAB - MT23499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERIDO)

JOSE DOMINGUES GONCALVES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000509-20.2017.8.11.0006. REQUERENTE: J.B.N. TRANSPORTES EIRELI - 

ME REQUERIDO: DANIELA EGUES DE MACEDO Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte requerida interpôs recurso inominado no 

ID 11802532 com pedido de assistência judiciária, pois, está impossibilitada 

de efetuar o preparo recursal. Instada a comprovar o seu estado de 

hipossuficiência, a recorrente deixou transcorrer o prazo e o recurso 

inominado não foi recebido, conforme decisão proferida no ID 15134596. 

Assim, proceda-se com a mudança da fase processual. Intime-se a 

Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (CPC, 

art. 523) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida 

ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso 

haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA BARBOSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006710-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CLEUZA MARIA BARBOSA 

DE JESUS REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópias legíveis dos 

comprovantes de pagamento inseridos no ID n. 16860393, sob pena de 

indeferimento da liminar. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 7 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014536-30.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VALERIO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

CICERO NOBRE CASTELLO OAB - MT0013574S (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S 

(ADVOGADO(A))

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020/B-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007463-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006502-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIVIAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020063-84.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FATIMA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O DEFENSOR DA PARTE DOS ALVARÁS RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TERESA SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011513-42.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003183-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

DALILA MATOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE EM 5 DIAS A EXECUTADA INDICANDO OS DADOS 

BANCÁRIOS PARA LEVANTAMENTO DE VALORES

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000924-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VILELA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA SILVA OAB - SP187024 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO LUIS VIEIRA AMORELLI OAB - RJ169032 (ADVOGADO(A))

FATIMA CRISTINA PEDRO ANDRE OAB - RJ205130 (ADVOGADO(A))

LEANDRO ANTONIO ALVES OAB - SP243254 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 16982900), NOS 

TERMOS DO ART. 854, § 3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010613-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARA MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO JUNTADO NO ID- 

16750640, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012238-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO FERREIRA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523) R$ 10.204,59 (DEZ MIL, DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006415-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011320-27.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANE LEBRE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS MARTINS SOARES OAB - MT0007414A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMS - ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN DE SOUZA CAMPOS OAB - RO951 (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LOPES AUGUSTO OAB - SP0239766A (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

EDINEIA NATALINO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA DOMINGAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523) R$ 3.247,10 (três mil, duzentos e quarenta e 

sete reais e dez centavos)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 221367 Nr: 8046-84.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI ILIDIO DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, JEANA VALÉRIA MENDES ALVES - 

OAB:20.246/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 221367.

VISTOS ETC.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a 

nulidade absoluta apresentados por ROSENI ILIDIO DA COSTA SANTOS, 

no qual alega ter sido a sentença .

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade.

Verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes.

 Nesse sentido, a certidão de fls. 65, informa que a patrona da reclamante 

foi devidamente intimada dos termos da decisão proferida por este Juízo, 

conforme juntada da certidão publicada no PJE – 20.03.2018, assim como 

a prática de carga dos autos após a publicação da decisão – 23.03.2018 

(fls. 69/72).

Ademais, a patrona da reclamante juntou petição requerendo juntada do 

substabelecimento na data de 23.03.2018, ou seja, datas anteriores às 

alegadas pela reclamante.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Autos nº 2111-44.2009.811.0006 – CI-86582

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Willian Elias Daher

Vistos etc; O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

promoveu a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em face de WILLIAN ELIAS DAHER, devidamente qualificado, 

instruído pelo Procedimento Ambiental n° 81/2004, no qual foi constatado 

que o Requerido provocara o desmatamento de 21,8676 hectares de área 

de reserva legal na Fazenda Santa Angelina II, desmatados no ano de 

2003, além de ter desmatado também sem autorização legal, uma área de 

29,3894 hectares no ano de 2006 e uma área de 127,5118 hectares no 

ano de 2007, conforme consta inclusive nos mapas fornecidos pela 

SEMA. Foi ressaltado que o Requerido tinha uma Autorização de 

Desmatamento nº 099/2003 para desflorestara uma área de 889,1204 

hectares, a qual tinha validade apenas para o período de 21/03/2003 à 

21/03/2004, tendo sido os desmatamentos das áreas de 29,3894 hectares 

e de 127,5118 hectares realizados em anos posteriores, portanto, sem 

autorização legal do órgão técnico competente (SEMA). Depois de 

discorrer sobre o direito aplicável na espécie e da conduta dita nociva do 

Requerido, o qual explora sua propriedade de forma lesiva aos interesses 

coletivos da sociedade, em total desrespeito às normas ambientais, 

causando prejuízo ao ecossistema, o Ministério Público pugnou pela 

concessão da tutela antecipada para que o Requerido recupere a área de 

reserva legal e as demais áreas degradadas, mediante o plantio de 

espécies arbóreas nativas da região, com apresentação no prazo de 90 

(noventa) dias de PRAD, devendo o mesmo ser desenvolvido no lapso 

temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão, sob pena de 

cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida ao 

FEMAM e, no mérito, requereu a procedência do pedido a fim de que seja o 
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Requerido condenado à obrigação de providenciar a reparação do dano 

ambiental causado, ou seja, reflorestando a área de reserva legal e as 

demais áreas degradadas consoante PRAD a ser desenvolvido no lapso 

temporal determinado pela SEMA, devendo também para tanto instruir 

prontamente o processo administrativo de licenciamento na SEMA com 

todos os documentos e solicitações requeridas por aquele órgão, bem 

como, o pagamento de indenização pelo dano causado ao FEMAM. O 

Procedimento Ambiental nº 81/2004 encontra-se acostado às fls. 21/65. 

Ofício nº 0305/GAB-SEMA-MT/2008, remetendo cópias do processo nº 

180145/2006, em nome do Requerido William Elias Daher, cujo imóvel rural 

é denominado Fazenda Santa Angelina II (fls. 73/84). Às fls. 94/96 

encontra-se encartada decisão deferindo o pedido de antecipação de 

tutela, haja vista que restou evidenciado de forma irrefutável o dano 

ambiental até então perpetrado, configurando os requisitos do "fumus boni 

iuris" e do "periculum in mora", determinando ao Requerido que 

recuperasse a área de reserva legal degradadas, mediante o plantio de 

espécies arbóreas nativas da região, com apresentação no prazo de 

noventa dias de PRAD, devendo o mesmo ser desenvolvido no lapso 

temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão, fixando-se 

multa diária no valor de mil reais para o caso de desatendimento da 

presente determinação, cuja fiscalização deverá ser realizada por Técnico 

de Atividade Ambiental da SEMA. O Requerido devidamente citado, 

conforme se infere da certidão juntada à fl. 120, por sua d. causídica, 

apresentou contestação, alegando preliminarmente a incompetência do 

Juízo e a prescrição; no mérito, que a presente ação seja julgada 

improcedente (fls. 103/112). Relatório técnico nº 113/09 juntado às fls. 

116/118. O Ministério Público apresentou impugnação à contestação, 

manifestando-se pela rejeição da contestação e consequentemente, pelo 

prosseguimento da ação em seus ulteriores termos (fls. 122/128). O 

Requerido, por sua d. causídica, informou nos autos que haja vista a 

decisão que concedeu a tutela antecipada, estava sendo elaborado o 

PRAD, bem como, foi juntada cópia de contrato de contratação de 

profissional habilitado para execução dos trabalhos (fls. 129/132). 

Realizada audiência de instrução e julgamento, as partes acordaram o 

prazo de trinta dias para o requerido apresentar o PRAD (Projeto de 

Recuperação de Áreas Desmatadas), comprometendo-se a apresentar 

anualmente o relatório do mencionado PRAD até a recuperação integral da 

área a ser recuperada (fls. 145/146). O Requerido apresentou plano de 

recuperação da área degradada (fls. 153/162) e, posteriormente juntou o 

protocolo do CAR, referente ao processo LAU 180145/2006 (fls. 163/169). 

À fl. 171, consta decisão determinando que os autos aguardassem em 

arquivo provisório, haja vista decisão acostada às fls. 145/146. O 

Requerido, juntou cópia do acompanhamento anual do PRAD e informou 

que apesar deste ter sido protocolado, não havia sido homologado pela 

SEMA em virtude de algumas pendências, as quais estavam sendo 

regularizadas (fls. 172/186). O Requerido, por sua d. causídica, 

apresentou petição acostada às fls. 189/191, requerendo que seja 

prorrogado o prazo para entrega do referido relatório por não caber o 

cumprimento de tal ato somente ao requerido, tendo na ocasião juntado 

cópias do TAC nº 7283/2011 às fls. 200/204 e do TAC nº 702269/2011 às 

fls. 205/209. Instado a se pronunciar, o i. Promotor de Justiça requereu a 

suspensão do processo por seis meses, nos termos do artigo 265, inciso 

IV, alínea "b", do Código de Processo Civil (fl. 227). Oficiada a SEMA, esta 

prestou informações via Ofício nº 007/DUDC/SEMA/2014, encaminhando 

cópia do Relatório Técnico de Inspeção nº 007/14/DUDC/SEMA-MT, 

referente à fiscalização nas Fazendas Santa Angelina I e II (fls. 239/249). 

O Requerido, às fls. 250/262, informou que cumpriu o acordo entabulado, 

tendo sido a área degradada da Fazenda Santa Angelina I e II recuperada, 

perdendo assim, totalmente o objeto o termo de ajustamento de conduta 

entabulado com a Fazenda Santa Angelina I e a perda parcial do objeto do 

TAC entabulado com a Fazenda Santa Angelina II, alegando existência de 

prazo para dar cumprimento integral a este. O M.P. às fls. 263/264, afirma 

que o requerido não constituiu nos autos provas suficientes que 

comprovem a recuperação natural da Área de Preservação Permanente 

Degradada, bem como, que apesar de firmado TAC perante a SEMA no 

que se refere à recuperação da área degradada o Requerido realizou 

apenas uma das três ações previstas, de um total de oito APPDs e, ao 

final, requereu o julgamento antecipado da lide, condenando-se o 

requerido nos termos postulados na inicial, esclarecendo que 

encontrava-se à disposição para eventual acordo, objeto da lide. À fl. 265, 

consta decisão determinando que a SEMA-MT seja oficiada para informar 

acerca do prazo para cumprimento dos TAC’s. A SEMA-MT, via Ofício nº 

03/DUDC/SEMA/2015, informou que o prazo para cumprimento dos TAC’s 

firmados com o Requerido se estendia até 2015, conforme cronograma – 

APPD de execução em anexo (fls. 268/272). Decorrido o lapso temporal 

para cumprimento dos TAC’s, a SEMA-MT foi oficiada para prestar 

informações, em cumprimento à determinação de fl. 274, ao que 

apresentou o Relatór io Técnico de Inspeção de nº 

040-2016/DUDC/SEMA-MT, juntado às fls. 279/285. Instado a se 

pronunciar, a i. Representante do M.P. reiterou manifestação anterior, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos para prolação de sentença. É o necessário relatório. 

Fundamento e Decido. Cumpre, primeiramente, consignar que o instituto 

jurídico do julgamento antecipado da lide encontra esteio, como se sabe, 

no art. 355 do Código de Processo Civil Brasileiro. É aplicável nas 

hipóteses de revelia e naquelas em que a discussão verse sobre matéria 

de direito ou sobre matéria de direito e de fato, não havendo necessidade 

de se produzir prova em audiência. O julgamento antecipado homenageia o 

princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da 

tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções, o que é o caso dos autos, motivo pelo qual 

passo a julgar antecipadamente o presente feito. Embora sejam de fato e 

de direito as questões postas a exame, a rigor, não demandam a 

realização de qualquer outra prova, além das documentasi apresentadas, 

sendo, pois, suficientes as até aqui produzidas, daí porque passo a julgar 

antecipadamente o presente feito. Primeiramente, o Requerido alegou 

preliminar de incompetência do Juízo, afirmando a incompetência da 

Justiça Estadual para tratar da matéria portada aos autos, uma vez que 

trata-se de interesse de Autarquia Federal, pois, a suposta infração foi 

apurada pelo IBAMA. Verifica-se que a referida preliminar apresentada 

pelo Requerido não merece prosperar, senão vejamos. Compulsando os 

autos constata-se que mesmo o Requerido tendo sido autuado por 

autarquia Federal (IBAMA), por si só, não remete a competência para 

Justiça Federal. A proteção ao meio ambiente é da competência comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Município (art. 23, VI c/c art. 225, ambos 

da CF/88 ), o que implica dizer que a defesa ambiental concerne a todas 

pessoas de Direito Público da Federação de forma não excludente. No 

presente caso, entende-se que a competência para processar e julgar a 

presente ação seja deste Juízo, ou seja, da Justiça Estadual e não da 

Justiça Federal. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IBAMA. REFLORESTAMENTO DE MATA ATLÂNTICA. 2,5 

HECTARES DE PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

FEDERAL NA DEMANDA. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO ENTE PÚBLICO, 

MUNICIPAL OU ESTADUAL, ATINGIDO PELA CONDUTA DANOSA. 1. 

Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação Civil Pública ajuizada 

pelo IBAMA, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, objetivando compelir o Réu/Agravado a proceder ao 

reflorestamento da área desmatada de mata atlântica de sua propriedade. 

2. "A ação civil pública que tenha por finalidade a aplicação de sanções 

aos responsáveis por danos ambientais de interesse local ou a sua 

recomposição, ainda quando o auto de infração tenha sido lavrado pelo 

IBAMA, deve ser promovida perante a Justiça Estadual da mesma forma 

que eventual ação criminal nos casos em que o crime é de competência 

estadual. Nesses casos, a legitimidade 'ad causam' para a propositura da 

demanda será do ente público estadual ou municipal atingidos pela 

conduta danosa, diretamente ou por intermédio de seus órgãos 

descentralizados, ressentindo-se o órgão federal de legitimidade para o 

ingresso na via judicial." (excerto da sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 2009.83.00.006815-1, extraído do sistema integrado 

da Justiça Federal). 3. "No caso em apreço, a área que o IBAMA pretende 

ver recuperada consiste em apenas 2,5 hectares de Mata Atlântica 

situados em um engenho de propriedade particular, não se vislumbrando a 

presença de um interesse federal específico que legitime a atuação deste 

órgão federal em juízo." (excerto da sentença proferida nos autos da 

Ação Civil Pública nº 2009.83.00.006815-1, extraído do sistema integrado 

da Justiça Federal). Agravo de Instrumento improvido." (TRF-5 - AGTR: 

97655 PE 0042484-39.2009.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal 

Augustino Chaves (Substituto), Data de Julgamento: 05/11/2009, Terceira 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 

20/11/2009 - Página: 133 - Ano: 2009). Logo, rejeito de plano a preliminar 

arguida acerca da incompetência deste Juízo. Depois, também foi alegado 

em preliminar acerca da prescrição, aduzindo que o Requerido tinha mais 

de setenta e três anos de idade, logo, nos termos do artigo 115, do CP, 

havia ocorrido a prescrição, porém, tal argumento não merece prosperar e 
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de plano afasto, haja vista, a confusão do instituto da prescrição relativa à 

ação penal com a da ação civil pública de reparação de dano ambiental, 

sendo tais esferas totalmente independentes (art. 225, § 3º, da CF). 

Assim, incolhidas as arguições e afastadas as preliminares, passo a julgar 

a presente. Trata-se de ação de ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público em desfavor de Willian Ellias Daher, devidamente qualificado nos 

autos, objetivando que seja condenado à obrigação recuperar e reparar o 

dano ambiental causado, ou seja, reflorestando a área de reserva legal e 

as demais áreas degradadas consoante PRAD a ser desenvolvido no 

lapso temporal determinado pela SEMA, devendo instruir prontamente o 

processo administrativo de licenciamento na SEMA com todos os 

documentos e solicitações requeridas por aquele órgão, bem como, o 

pagamento de indenização pelo dano causado ao FEMAM. Inicialmente, 

insta esclarecer que a Lei nº 7.347/85 rege as ações civis públicas na 

seara ambiental, portanto, consoante dispõe a legislação pertinente, passo 

a análise do mérito. As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às 

sanções penais administrativas, independente da obrigação de reparar os 

danos causados, na forma do artigo 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81. 

O referido dispositivo legal deixa claro que a responsabilidade pelos danos 

causados ao meio ambiente é objetiva; portanto, independe da 

comprovação de qualquer elemento subjetivo para a configuração da 

responsabilidade civil. Nestes termos, transcrevo o art. 14, § 1º, da Lei nº 

6.938/81, verbis: "Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela 

legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 

causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 

transgressores: § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos 

Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal, por danos causados ao meio ambiente." Desse modo, aquele que 

perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem, também, está 

praticando o ato ilícito. A obrigação da conservação é automaticamente 

transferida do alienante para o adquirente, independentemente se este 

último causou ou não o dano (Resp. 217.858/PR). Cumpre salientar que 

compete ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, para o uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida da presente e das futuras gerações. 

Ressalte-se que o inciso VII, do §1º, do art. 225 da Constituição Federal 

prescreve que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar 

a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: VII - proteger a 

fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade". Ainda, dispõe o §3º, do supracitado 

artigo, verbis: "§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 

sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de 

reparar os danos causados." O meio ambiente é regulamentado pela Lei 

Federal nº 6.980/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

ambiente, e mais especificamente ao caso, a Lei Federal nº 4.771/1965 (já 

alterado pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989 e Medida Provisória 

2.166-67/2001), que dispõe sobre o Código Florestal, verbis: "As florestas 

existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, 

reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 

propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente 

esta Lei estabelecem." Do mesmo modo, em matéria envolvendo direito 

ambiental, a responsabilidade por eventual dano é objetiva e solidária. A 

exclusão da responsabilidade em decorrência de culpa exclusiva de 

outrem não procede, observado o teor do artigo 14, § 1º, da Lei nº 

6.938/81. Isso significa dizer que o autor do dano ambiental está obrigado 

a repará-lo tenha ou não agido com culpa, e que só será dispensado do 

pagamento se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força 

maior, bem como por culpa exclusiva do prejudicado, o que não se infere 

no caso em análise. Restando comprovada a ocorrência do dano 

ambiental, necessária a responsabilização do Requerido, mormente 

quando não podemos privilegiar o direito individual em detrimento do direito 

coletivo, principalmente, a um meio ambiente saudável e equilibrado, sob 

pena de estarmos condenando as futuras gerações a conhecerem áreas 

florestais em fotografias antigas de museus. Assim, tem-se que merecem 

serem acolhidos os pedidos formulados pelo Requerente na inicial, 

ressaltando que, nestas circunstâncias, cumpria ao Requerido trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente que houve cumprimento do TAC acordado entre as 

partes, o que não o fez. E, de acordo com o Relatório Técnico de Inspeção 

nº 040/2016/DUDC/SEMA-MT, a Fazenda Santa Angelina II cumpriu apenas 

uma pequena parte do acordado no TAC nº 702269/2011 (fls. 280/282). 

Também, restou clarividente que o Requerido colaborou com a degradação 

do meio ambiente, pois, esqueceu dos princípios da prevenção e 

precaução ao realizar o desmatamento no local, sem ter autorização legal 

para tanto. Infere-se dos autos que o Requerido provocou o 

desmatamento de 21,8676 hectares de área de reserva legal na Fazenda 

Santa Angelina II, desmatados no ano de 2003, além de ter desmatado 

também sem autorização legal, uma área de 29,3894 hectares no ano de 

2006 e uma área de 127,5118 hectares no ano de 2007, conforme consta 

inclusive nos mapas fornecidos pela SEMA, frisando-se que o Requerido 

tinha Autorização de Desmatamento nº 099/2003 para desflorestar uma 

área de 889,1204 hectares, a qual tinha validade apenas para o período 

de 21/03/2003 à 21/03/2004, tendo sido os desmatamentos das áreas de 

29,3894 hectares e de 127,5118 hectares realizados em anos posteriores, 

portanto, sem autorização legal do órgão técnico competente (SEMA). 

Denota-se, pois, que o Requerido praticou de forma irrefutável dano 

ambiental, explorando sua propriedade de forma nociva aos interesses 

coletivos da sociedade, causando prejuízo ao ecossistema. A Lei 

Complementar nº 38, de 21.11.1995, Código Estadual do Meio Ambiente e a 

Lei nº 12.651/2012 estabeleceu acerca das normas gerais de proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva 

Legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 

controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 

incêndios florestais. A exploração dos meios naturais deve ser 

autossustentável, deve sustentar a exploração contínua e permanente 

destes meios, não os exaurindo em definitivo, preservando-os, para tê-los 

à disposição da população, e para manter o equilíbrio da vida e da 

natureza. Nesse sentido, para manter a exploração autossustentável a 

legislação deve ser obedecida. Assim, inobstante a Autorização de 

Desmatamento nº 099/2003 para desflorestar uma área de 889,1204 

hectares, tem-se que a validade era apenas para o período de 21/03/2003 

à 21/03/2004 (fl. 42), tendo sido os desmatamentos das áreas de 29,3894 

hectares e de 127,5118 hectares realizados em anos posteriores, 

portanto, sem autorização legal do órgão técnico competente (SEMA). 

Segundo os artigos 17 e 18, do Código Estadual do Meio Ambiente, verbis: 

"Art. 17 O licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a 

implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos 

ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

degradadoras do meio ambiente". "Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, 

inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a 

construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à 

SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis." Por conseguinte, o 

Requerido deveria ter observado a Lei vigente, como não o fizera, 

desmatando área sem possuir licença deverá reparar o dano ambiental 

causado, haja vista a responsabilidade objetiva, independente de culpa, e 

o nexo causal entre o dano ambiental e a conduta lesiva. Realizada 

audiência, o Requerido comprometeu-se a apresentar o PRAD e seu 

acompanhamento anual (fls. 145/146), contudo, o projeto aportado aos 

autos pelo Requerido (fls. 154/160), ao que se infere, não foi homologado 

pela SEMA (fl. 172). O Requerido também juntou cópia do protocolo do 

CAR referente ao processo LAU 180145/2006 (fls. 163/167). Outrossim, a 

SEMA via relatório de inspeção nº 007/2014/DUDC/SEMA-MT datado de 

16.01.2014, informou que com relação ao TAC nº 702269/2011 onde 

constam oito APPD’s localizadas na Fazenda Santa Angelina II, também 

vistoriaram três delas e observaram que apenas uma das ações previstas 

foi realizadas e ao final esclareceu que apenas uma pequena parte do 

acordado no TAC firmado foi cumprido (fls. 240/249). Posteriormente, a 

SEMA apresentou relatório de inspeção nº 040/2016/DUDC/SEMA-MT 

datado de 07.03.2016, verbis: "em vistoria, na Fazenda Santa Angelina II, 

para verificar o cumprimento do TAC nº 702269/2011 onde constam oito 
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APPD’s, foram inspecionadas uma amostra de cinco APPD’s, sendo 

constatado que após quatro anos da publicação do citado TAC das 

atividades previstas na CLÁUSULA TERCEIRA do mesmo muito pouco foi 

executado, sendo as medidas adotadas até o momento insuficientes para 

recuperação das APPD’s, requerendo inclusive a adoção de medidas além 

daquela previstas no TAC. Diante do exposto concluímos que a Fazenda 

Santa Angelina II cumpriu apenas uma pequena parte do acordado no TAC 

nº 702269/2011, não sendo constatado progresso na recuperação das 

degradações que motivaram a assinatura do citado termo" (fls. 280/282). 

Tecnicamente, o PRAD refere-se ao conjunto de medidas que propiciarão 

à área degradada condições de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, 

com solo apto para uso futuro e paisagem esteticamente harmoniosa. Tal 

plano engloba a confecção do cronograma físico-financeiro da 

recuperação ambiental proposta, assim como, a indicação do uso futuro 

pretendido. Tem-se que as principais atividades que consolidam um plano 

de reabilitação ou recuperação de área degradada podem ser 

sumarizadas da seguinte forma: Caracterização e avaliação da 

degradação ambiental: • Definição dos objetivos e análise das alternativas 

de recuperação; • Definição e implementação das medidas de 

recuperação: revegetação (estabilização biológica), geotécnica 

(estabilização física), e remediação ou tratamento (estabilização química); 

• Proposições para monitoramento e manutenção das medidas corretivas 

implementadas. O objetivo amplo do PRAD é a garantia da segurança e da 

saúde pública, através da reabilitação das áreas perturbadas pelas ações 

humanas, de modo a retorná-las às condições desejáveis e necessárias à 

implantação de um uso pós-degradação previamente eleito e socialmente 

aceitável. O instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, especialmente no que concerne aos procedimentos relativos 

à reparação de danos ambientais, consoante a Instrução Normativa de nº 

4, de 13 de abril de 2011, afirmou: "Art. 13. O monitoramento e 

consequente avaliação do PRAD e do PRAD Simplificado é de 03 (três) 

anos após sua implantação, podendo ser prorrogado por igual período". 

De acordo com o artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, o Requerido é o 

responsável pela degradação do meio ambiente, devendo arcar com a 

reparação dos danos atinentes à área degradada, ou seja, prover um 

projeto técnico para recuperação, devendo fazê-lo mediante a 

contratação de profissional especializado, com apresentação, inclusive, 

de projeto técnico e efetivá-lo. Além do mais, em caso de descumprimento 

da medida, será o infrator multado diariamente e, ainda, sob pena de 

concorrer com o embargo da área. De tal arte, a ação merece ser julgada 

procedente, culminando ao requerido a obrigação de fazer, consistente 

em cumprir integralmente a recuperação da área degradada, 

providenciando a reparação do dano ambiental causado, ou seja, 

reflorestando a área de reserva legal e as demais áreas degradada 

consoante PRAD a ser desenvolvido no lapso temporal determinado pela 

SEMA, devendo também para tanto instrui prontamente o processo 

administrativo de licenciamento na SEMA com todos os documentos e 

solicitações requeridas. Inobstante, a alegação do Requerido de que 

estava dando continuidade ao acordo entabulado em audiência (fl. 199), 

denota-se que a licença não foi aferida, pois, apesar de ter dado início ao 

cumprimento do PRAD, tem-se que não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem sua apresentação anual, outrossim, conforme ofício da 

SEMA juntado à fl. 279, houve descumprimento do TAC firmando; forçoso 

concluir, que não resta outra alternativa, a não ser julgar procedentes os 

pedidos da parte autora. De acordo com os documentos amealhados aos 

autos, impende delimitar a análise do caso em comento dentro dos limites 

impostos pelo art. 333, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe 

ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu a 

comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor. Analisando-se a questão posta em discussão, com todos os 

documentos juntados aos autos e as alegações expendidas, conclui-se 

que o direito milita em favor da parte requerente, mormente porque o 

Requerido não logrou êxito em rebater as alegações iniciais e modificar ou 

desconstituir o direito invocado, inexistindo prova em contrário. 

Ressalte-se que a presente ação tramita desde o ano de 2009, logo, 

houve decurso de lapso temporal considerável e suficiente para 

apresentação dos competentes documentos comprobatórios, os quais 

deveriam ter sido aportados aos autos pelo Requerido, o que não ocorreu. 

Assim, pelas razões expendidas, outra alternativa não resta senão julgar 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 13 da Lei Federal 7.347/85 c/c art. 487, I, do Código de 

Processo Civil julgo procedente o pedido inicial para o fim de consolidar e 

ratificar a decisão que concedeu a liminar, encartada às fls. 94/96 e, 

condenar o Requerido Willian Ellias Daher ao cumprimento da obrigação de 

fazer, consistente em providenciar a recuperação do dano ambiental 

causado, ou seja, reflorestando a área de reserva legal e as demais áreas 

degradadas consoante PRAD a ser desenvolvido no lapso temporal 

determinado pela SEMA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo para tanto instruir prontamente o 

processo administrativo de licenciamento na SEMA com todos os 

documentos e solicitações requeridas pelo órgão. Ainda, condeno o 

Requerido a pagar indenização pelo dano causado ao Fundo Estadual do 

Meio Ambiente - FEMAM, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

com fulcro no artigo art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e art. 13, da Lei nº 

7.347/85. Oficie-se à SEMA acerca da presente. P. R. I. e, após, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cáceres, 19/09/2016. 

Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 203339 Nr: 5458-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELISON IRINEU DE FARIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 Por fim e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o denunciado KELISON IRINEU 

DE FARIAS SILVA, brasileiro, divorciado, divorciado, RG Nº 

2293230-5/SSP/MT e CPF 041.329.291-67, nascido 07/10/1991, natural de 

Cáceres/MT, do crime descrito no artigo 311 do Código Penal. E, para não 

gerar prejuízo ao réu e ainda tendo em vista que a defesa requereu a 

redução do valor da prestação pecuniária, designo audiência de 

Suspensão Condicional do Processo para o dia 14/02/2019, às 14h10min. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Isento de custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231551 Nr: 2142-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ESPINOSA SOUTO, NILSON 

APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 Vistos etc,

Diante da certidão de fl. 73, determino que seja feita a intimação pessoal 

do denunciado NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA, para querendo 

constituir novo patrono, no prazo de 05 dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao denunciado 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 166208 Nr: 3228-94.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRO ANTONIO MIRANDA, ANDRÉ LIMA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358
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 Vistos etc (...) Sendo assim, considerando o recebimento da denúncia em 

13 de maio de 2014, bem como a prolação da sentença em 23 de julho de 

2018, ocorreu a prescrição retroativa, uma vez que a pena aplicada ao 

sentenciado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 

prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o Art. 109, inciso V, do 

Código Penal, devendo-se, dessa forma, ser reconhecida a ocorrência da 

prescrição retroativa estatal.Assim, constata-se que entre o recebimento 

da denúncia e a prolação da sentença transcorreu-se lapso temporal 

superior a 04 (quatro) anos, operando-se a prescrição em 12 de maio de 

2018. Sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado, diz à doutrina 

que: “Titular do direito de punir, o Estado o exerce por intermédio a ação 

penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria 

pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com 

o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a 

punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles 

dois objetos do processo” (Damásio Evangelista de Jesus, in Prescrição 

Penal, 11ª Edição, Saraiva, 1997).Com efeito, por se tratar de matéria de 

ordem pública, com supedâneo legal previsto no artigo 61, “caput”, do 

Código de Processo Penal, c/c artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 

c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de ANDRÉ LIMA DE SOUZA, qualificado nos autos, em face da ocorrência 

da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. Ademais, 

considerando o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao 

sentenciado ANDRÉ LIMA DE SOUZA deixo de receber o recurso de 

apelação interposto pela defesa as folhas fls. 176.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240142 Nr: 8046-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS SILVA, MARCO 

AURÉLIO BALBINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Vistos etc,

Tratam os presentes autos de Ação penal que GILMAR DOS SANTOS 

SILVA e MARCO AURÉLIO BALBINO PEREIRA foram denunciados por 

terem em tese praticado o crime descrito no Artigo 157, § 2º,inciso II e 

§2º-A, inciso I do Código Penal.

 Conforme decisão proferida no Habeas Corpus nº 

1010361-52.2018.8.11.0000, o denunciado GILMAR DOS SANTOS SILVA 

foi colocado em liberdade aos 04.10.2018 (fl. 108).

 É o que merece relato. DECIDO.

 O decreto preventivo de fls. 62/63 cinge-se à garantia da ordem pública. 

Todavia, depreende-se dos autos que não mais persistem os motivos 

ensejadores da medida de exceção drástica, consistente na privação da 

liberdade do denunciado.

 Posto isso, com fulcro nos Arts. 312 e 316, do Código de Processo Penal 

c/c Art. 5º, LXVI, da Constituição Federal, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado MARCO AURÉLIO BALBINO PEREIRA, 

brasileiro, convivente, inscrito no CPF 694.003.341-68, nascido em 

02/08/1979, natural de Cuiabá/MT, filho de Eunice Balbino de Lima e 

Aurelindo Dias Pereira, com endereço na Rodovia Dr. José Augusto, nº 55, 

Jardim Primavera, nesta cidade de Cáceres/MT, vinculado ao 

comparecimento a todos os atos processuais, policiais e judiciais a que for 

intimado, não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 08 (oito) 

dias sem comunicar ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres e comunicar 

ao Juízo, sempre que houver mudança de endereço, sob pena de 

IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva.

EXPEÇA O ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE COMPROMISSO, 

colocando-se o denunciado imediatamente em liberdade, salvo se por 

outro motivo estiver preso, observando-se as disposições do Artigo 1.426 

e parágrafos da CNGC/MT.

Por fim, considerando que os réus não mais encontram-se presos, 

REDESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/06/2019às 

15h00min. (CPP, Art. 399).

 Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234878 Nr: 4463-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4463-57.2018.811.0006 – Id. 234878

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): SERGIO BATISTA COSTA

INTIMANDO: Vítima: Claudineia de Souza Moreira, Cpf: 00578817152, Rg: 

1580715-0 SSP MT Filiação: Sostenei Vicente de Sousa e Maria 

Auxiliadora de Sousa de Oliveira, data de nascimento: 06/07/1980, 

brasileiro(a), natural de Governador valadares-MG, solteiro(a), caixa 

sup.juba, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA, acima qualificado, de que foram 

REVOGADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente deferidas em seu 

favor, conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240553 Nr: 8336-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8336-65.2018.811.0006 – Id. 240553

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Luiz Carlos Vieira da Silva, Cpf: 07059594140 

Filiação: Rosineide Vieira da Silva, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Ante o art. 18 da Lei n. 11.340/06, 

recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado 

pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima VANESSA APARECIDA 

PEREIRA DIAS, tendo como suposto agressor LUIZ CARLOS VIEIRA DA 

SILVA, que teria cometido, em tese, ameaça, com a incidência da Lei nº 

11.340/06, e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Por todo o 

exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

que denoto necessárias: 01-PROIBO O OFENSOR de se aproximar da 

vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 1000 metros; 

02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação. 03-PROIBO O OFENSOR 

de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade 
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física e psicológica. Levando-se em consideração que o rol de medidas 

protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, 

da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além 

daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO 

que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) cientificá-lo de 

que as medidas protetivas aqui deferidas deverão ser rigorosamente 

cumpridas, sob pena de ser-lhe, eventualmente, decretada a prisão 

preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a 

incorrer no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste 

modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Após o decurso do 

prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações que 

demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se, com urgência e em sigilo.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241013 Nr: 8610-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8610-29.2018.811.0006 – Id. 241013

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): AGOSTINHO MACIEL DE CAMPOS

INTIMANDO: Autor do fato: Agostinho Maciel de Campos, Cpf: 

56763298153, Rg: 0828267-6 ssp Filiação: Antonio Maciel de Campos e 

Maria Florentina de Campos, data de nascimento: 03/06/1970, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, auxiliar de produção, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima IRIANA 

APARECIDA DE ASSIS SOUZA, tendo como suposto agressor 

AGOSTINHO MACIEL DE CAMPOS, que teria cometido, em tese, o crime de 

ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar 

as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 02- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 150 metros; 03-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio de 

comunicação. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora ante a 

ausência de elementos que demonstrem a necessidade de aplicação dos 

mesmos. Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas 

aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) cientificar o 

ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob 

pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos 

dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a incidir no crime previsto no 

art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem 

validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima 

entenda necessária a sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 

2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, 

sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240491 Nr: 8297-68.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8297-68.2018.811.0006 – Id. 240491

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): GABRIEL BATISTA BRITO

INTIMANDO: Autor do fato: Gabriel Batista Brito Filiação: Consuelo Gattas 

Batista, data de nascimento: 03/02/2000, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido; e a Vítima: Lia Gattas Batista, Cpf: 34026592120, Rg: 0110540-0 

SSP MT Filiação: Foad Gattass e Haidee Silva Gattass, data de 

nascimento: 04/12/1942, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, viuvo(a), 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO e a VÍTIMA acima qualificados, 

de que foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em favor da vítima e em 

desfavor do autor do fato, conforme decisão abaixo parcialmente 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Ante o art. 18 da Lei n. 11.340/06, 

recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado 

pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima LIA GATTAS BATISTA, 

tendo como suposto agressor GABRIEL BATISTA BRITO, que teria 

cometido, em tese, os delitos de maus tratos e injuria, com a incidência da 

Lei nº 11.340/06 assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Por 

todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01- Levando-se em consideração os 

relatos da vítima, DETERMINO o afastamento provisório do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência. 02-PROIBO O OFENSOR de se aproximar 

da vítima, no limite mínimo de 500 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de 

manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação. 04 

-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 
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desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, (...) , cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade 

Policial e a vítima. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240119 Nr: 8031-81.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8031-81.2018.811.0006 – Id. 240119

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUCIANO SEBASTIÃO DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: Luciana Teodoro dos Santos, Cpf: 02578889180, Rg: 

1853037-0 SSP MT Filiação: José Resende dos Santos e Sueli Teodoro 

dos Santos, data de nascimento: 13/12/1987, brasileiro(a), convivente, do 

lar, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima LUCIANA 

TEODORO DOS SANTOS, tendo como suposto agressor LUCIANO 

SEBASTIÃO DA SILVA, que teria cometido, em tese, o crime de injúria e 

ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a analisar 

as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do 

agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 500 metros; 

03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação. 04- PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. 05- Com 

fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 11.340/06, DETERMINO a separação 

de corpos do casal. Quanto aos demais pedidos, indefiro-os por ora ante 

a ausência de elementos que demonstrem a necessidade de aplicação 

dos mesmos. Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos que 

indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos demais 

familiares da vítima ou testemunhas. Para a garantia da efetividade desta 

decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em 

contato com o demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob 

pena de perda da validade da medida. Levando-se em consideração que o 

rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo 

(art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de 

outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 

se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da 

CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) cientificar 

o ofensor de que as mesmas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob 

pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos 

dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir a incidir no crime previsto no 

art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem 

validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima 

entenda necessária a sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 

2ª Vara Criminal e requer a dilação. Deste modo, decorrido prazo citado, 

sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241230 Nr: 8723-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDC-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8723-80.2018.811.0006 – Id. 241230

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): MARCIO PEREIRA DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: MARCIO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

95413308191, Rg: 1430107-5 Filiação: Dulcy Pereira da Silva, data de 

nascimento: 21/11/1983, brasileiro(a), natural de Ouro preto do 

d´oeste-RO, solteiro(a), pedreiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS EM PLANTÃO. Trata-se de pedido de 

medida protetiva formulado por THIARA DOS SANTOS em face de MARCIO 

PEREIRA DA SILVA ambos qualificado nos autos, sustentando, em 

resumo, que sofre agressões físicas e psicológicas do representado. É o 

relatório. Decido. (...) Posto isso, determino as seguintes medias protetivas 

em favor das vítimas: A. Não deve o o agressor se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, devendo manter uma distância mínima de 

500 metros; B. Não deve o representado entrar em contato com a vítima, 

seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e C. O 

representado não deve frequentar a residência ou local de trabalho da 

vítima; (...) Dê-se ciência ao Ministério Público. (...) Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242394 Nr: 9475-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9475-52.2018.811.0006 – Id. 242394

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): THIAGO DA SILVA GOMES

INTIMANDO: Autor do fato: Thiago da Silva Gomes Filiação: Geraldo da 

Silva Gomes e Anaisa Fátima da Silva, data de nascimento: 17/11/1991, 

brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, convivente, vaqueiro, 
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Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita. CIENTIFICAR o OFENSOR que o 

descumprimentos dos itens "a" e "b" o sujeitará à multa diária de R$ 

500,00, sem prejuízo das demais providências constantes do artigo 461 

CPC e importará na configuração de crime de desobediência, forte no art. 

330, CP, bem como a decretação da prisão preventiva.

DECISÃO/DESPACHO: “VISTOS EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. Cuida-se de 

Pedido de Providências Protetivas em favor RAFAELA DAMASIO DA 

SILVA visando garantir sua integridade física e moral, espécies de 

violência doméstica, na forma do art. 7º, incisos I e II da Lei Maria da 

Penha, perpetrado por THIAGO DA SILVA GOMES, todos qualificados na 

exordial. Os autos vieram conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. (...) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: (A) DETERMINAR a título de medidas protetivas, forte no 

art. 22 e 23 da Lei n.º 11.340/06: (1) Afastamento do lar, domicilio ou local 

de convivência; (B) PROIBIR, a teor dos arts. 23 e 24 da Lei n.º 11.340/06 

o agressor de: (1) Aproximar-se da ofendida, num raio de 500 metros; (2) 

Manter contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; (3) Frequentar a residência da vítima; (C) 

O descumprimento dos itens “a” e “b” sujeitará o agressor à MULTA 

DIÁRIA DE R$ 500,00, sem prejuízo das demais providências constantes 

do art. 461 CPC e importará na CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA, forte no art. 330, CP, bem como a decretação da prisão 

preventiva; (D) Intime-se a ofendida acerca da presente decisão, na forma 

prevista na Lei Maria da Penha, bem ainda para que constitua advogado, 

ou, em não tendo condições, que comunique o fato ao oficial de justiça 

para a devida nomeação (art. 28 da Lei Maria da Penha), a fim de que 

eventualmente ingresse com as medidas que entender cabíveis, de 

natureza cível; (E) Ciência ao douto Representante do Ministério Público; 

(F) Notifique-se as Polícias Civil e Militar para tomarem ciência da presente 

decisão e promover rondas na residência da ofendida; (G) Em se tratando 

de decisão emanada em plantão judicial, serve a presente como mandado 

judicial; (H) Intimem-se as partes. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de dezembro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240497 Nr: 8303-75.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos, etc.

Por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia 

oferecida contra ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA, dando-o como 

incurso no art. 147, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código 

Penal, aplicando-se as disposições da Lei 11.340/2006.

 Cite-se e intime-se o acusado para apresentar, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, resposta à acusação, por intermédio de advogado, 

conforme preceituam os artigos 396 e 396-A, ambos do CPP.

Consigne-se no mandado, no ato da citação, que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá consultar o acusado acerca de sua renda mensal, assim como se 

dispõe de condições econômicas para constituir advogado para 

defendê-lo, devendo constar na certidão a resposta obtida (Lei 

Complementar Estadual nº 146/2003 e 132/2009).

Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um profissional, 

dê-se vista a Defensoria Pública, para tanto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242964 Nr: 9860-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO APARECIDO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242958 Nr: 9854-90.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DIEGO DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237087 Nr: 5961-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDO POTORE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236628 Nr: 5658-77.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236481 Nr: 5579-98.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO PEREIRA DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236362 Nr: 5495-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CRISTIANO POQUIVIQUI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233778 Nr: 3635-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO CARLOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:19.970

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229715 Nr: 1006-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226776 Nr: 11992-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226726 Nr: 11953-67.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEY SANTOS ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225087 Nr: 10735-04.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224049 Nr: 9973-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DOMINGUES SÃO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215997 Nr: 3772-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VENTUROLI DE MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215414 Nr: 3321-52.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MENDONÇA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24501/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214750 Nr: 2841-74.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BENEDITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214692 Nr: 2802-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINELO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 214586 Nr: 2728-23.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18.616/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213044 Nr: 1636-10.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON QUINTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, Henrique Pestana de Souza - OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212608 Nr: 1314-87.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAN ADEMILSON VELARDI RIVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELI EGUES DIAS - 

OAB:10692

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185999 Nr: 5777-43.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERISVONE CABRAL AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170511 Nr: 6666-31.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51109 Nr: 560-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal elaborado nestes autos no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223702 Nr: 9724-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO COSTA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para tomar conhecimento 

da sentença de fls. 110/113, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225568 Nr: 11101-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl. 132 no prazo legal .

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001056-29.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RIBEIRO FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão negativa do oficial de justiça (ID 16689976) e, querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001077-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BRAND - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão negativa do oficial de justiça (ID 16590174) e, querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000906-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYRO CAPISTRANO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e da CNGC, impulsiono estes 

autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, para que fique 

ciente da certidão negativa do oficial de justiça (ID 16673792) e, querendo, 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001465-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON JOSE DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001465-05.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: NILTON JOSE DE 

SOUZA FILHO Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, 

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

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 06 de 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15743 Nr: 1927-38.2002.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Lance, Maria Dias Lance

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Joaquim 

Abilio Seabra - OAB:MT - 976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de fls. 1050/1051. Fixo o 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121364 Nr: 3802-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Maria Dias Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT, Maitê M. S. Santos Benevides - OAB:21594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Joaquim Abilio Seabra - OAB:MT - 976

 Vistos etc.

Inicialmente, anota-se que as matérias alegadas em sede de preliminar, na 

peça de defesa do requerido, se confundem com o mérito da demanda, e 

com este serão analisadas na ocasião da sentença.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015.

Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a 

informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em 

juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81392 Nr: 169-09.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kátia Cristina Farias de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110883 Nr: 3103-61.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo Mantelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Andreani, Rafael Braguim Andreani, 

Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:17.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/MT 15013

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalada no acordo (entregar aos patronos da parte ré a 

Procuração Pública simples outorgando poderes para a parte ré transferir 

o veículo, Nota Fiscal e baixa do gravame junto ao Detran).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa devidamente atualizada forte do §1º, do art. 523, do Código de 

Processo Civil de 2015.

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

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 2260-04.2013.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

(art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC).

Aportando os cálculos, DEFIRO o pedido de fls. 123/124.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29939 Nr: 1076-57.2006.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basam Fomento Mercantil Ltda, Guaraná 

Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:OAB/PR 

73.756, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton 

Diego Giessier - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas Castilhos Silva - 

OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 

58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Junior Stiegemeirer 

- OAB:OAB/MT 10.291-A, Itamar Francisconi Silva Filho - 

OAB:7954/mt, Nilson Ely Trajano - OAB:11.610- A, Renata Pereira 

Pimentel - OAB:OAB/MT 10.291-A, Rodrigo Otávio Gomes 

Chastineth Ferreira Barbosa - OAB:OAB/MT 7.873, Sergio Henrique 

K. Kobayashi - OAB:6180, Targus Rigon Weska - OAB:OAB/MT 7.530

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 142/143 a parte autora requer o levantamento dos 

valores depositados nos autos a título de caução, uma vez que as partes 

entabularam acordo e, via de consequência o feito foi extinto.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

depositados a título de caução em favor da parte autora.

Intime-se a parte autora para informar os dados pessoais e bancários 

para possível expedição do Alvará Judicial.

Aportando as informações, expeça-se alvará.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2272 Nr: 329-93.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para no prazo de 5 dias, dê andamaamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27958 Nr: 1852-91.2005.811.0005

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catucho Agropecuária Ltda, Fábio Luiz D' Almeida, Luiz 

Amaro D' Almeida, Marcelo Wilke, Lori Helena D`Almeida.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28384 Nr: 2186-28.2005.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catucho Agropecuária Ltda, Fábio Luiz D' Almeida, 

Marcelo Wilke, Lori Helena D`Almeida.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 547/561), interposto pela parte 

autora contra a sentença proferida às fls. 542/545, afirmando haver 

contradição na “decisum”, requerendo, ainda, que a sentença seja 

modificada e julgando a presente demanda procedente.

Réplica da parte embargada (fls. 565/56), rechaçando os argumentos 

despendidos pela parte embargante, pugnando pela rejeição dos 

embargos declaratórios.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que: “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia.” (Embargos de Declaração 4520/2010, Relator 

De.r Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, J. 26.01.2010).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença de fls. 542/545.

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

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12251 Nr: 176-50.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Wilke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Defiro o pedido de nova avaliação do bem penhorado.

Com efeito, o decurso de tantos anos, por si só, torna necessária a 

realização de nova avaliação do bem penhorado, porquanto é 

sobremaneira forte a possibilidade de valorização do imóvel.

 Neste sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO – 

POSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A 

AVALIAÇÃO E O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.Se 

entre a avaliação anteriormente realizada e o pedido de adjudicação 

houver o decurso de tempo considerável pode ser determinada a 

realização de nova avaliação, de maneira a evitar a caracterização de 

preço vil.” (TJ/MT – Agravo 1013880-69.2017.8.11.000, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, J: 

18/04/2018, P: 25/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO 

SENTENÇA- NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - 

POSSIBILIDADE. Configurada alguma das hipóteses previstas no art. 683 

do CPC, é admitida nova avaliação do bem penhorado. Em sendo a 

avaliação realizada há mais de seis anos, evidente que tenha ocorrido 

variação no seu valor econômico.” (TJ/MG - Agravo de Instrumento Cv 

1.0534.08.011904-1/007, Rel. Des.(a) Selma Marques, 11ª Câmara Cível, J: 

01/08/2012, P: 10/08/2012).

 Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não 

prejudica as partes, muito pelo contrário, pois elide a possibilidade de ser o 

imóvel adjudicado ou alienado por valor inferior ao que atualmente possui.

Ante o exposto, proceda-se com a avaliação do bem penhorado.

Aportando a avaliação, intimem-se os litigantes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente, iniciando-se pelo credor.

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

O credor deverá apresentar a planilha atualizada do débito, bem como o 

extrato da matrícula devidamente atualizada após a juntada do laudo da 

avaliação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90233 Nr: 2547-64.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Briante, Olinda Raquel Pissinin Briante., 

Reginaldo Briante, Alessandra Sversut Briante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, Mauricio Ferreira 

Campos G. de Paula - OAB:9456, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 Vistos etc.

Intimem-se os autores para se manifestarem acerca dos contratos de fls. 

493/501 e 506/513-V, informando se os mesmos deram origem ao 

Contrato de Confissão de Dívida executado, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41764 Nr: 2565-27.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lygia da Rocha Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte devedora a cumprir os termos do acordo (baixa do 

gravame do veículo, objeto da presente demanda) entabulado entre os 

litigantes (fls. 226/227) e homologado (fl. 247).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42034 Nr: 2852-87.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Engler de Souza, Marli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43066 Nr: 65-51.2010.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Engler de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95235 Nr: 2534-31.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda ( 

Moveis Martinello), Mueller Etrodomesticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Hinckel Hering - 

OAB:31.382 SC, Cristiano Alcides Basso - OAB:6252, Diego 

Fernandes de Assis - OAB:OAB/MT 20231/O, Jusiane Regina Basso 

- OAB:10319, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857, Noeli Alberti - 

OAB:4061

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 141.

Expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada junto a 

Conta Única em favor do advogado parte autora, observando os dados 

bancários constantes nos autos (fl. 141).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5210 Nr: 338-21.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bueno Ramos, Maria Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizado pela C. VALE COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL em desfavor de ODAIR BUENO RAMOS e MARIA 

BUENO RAMOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 141/144, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

De início, verifico que a executada Srª Maria Bueno Ramos, faleceu e o 

seu Espólio está representada por seu inventariante Sr. Odair Bueno 

Ramos, assim sendo, deverá ser feito a retificação na capa dos autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

151/152), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido 

feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo 

que determino a imediata conclusão do mencionado processo para a 

devida extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do 

acordo.

Proceda-se com a substituição processual, onde figurará no polo passivo 

da demanda o Espólio Srª Maria Bueno Ramos, devidamente representado 

por seu inventariante Sr. Odair Bueno Ramos.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41738 Nr: 2547-06.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Cappoani, A.Tanssini Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elísia Helena de Melo Martini 

- OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221386

 Vistos etc.

Considerando-se a certidão de fl. 316, intime-se o Banco do Brasil S/A 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do perito, sob 

pena de preclusão da perícia.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108059 Nr: 1631-25.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleonir Zonta, Ivania Terezinha Pierdoná Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Insumos Agrícolas Ltda, Banco 

do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, José Fábio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:OAB/MT 8933-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:18423, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 Vistos etc.

Intimem-se os autores para se manifestarem acerca das petições de fls. 

769/771 e 772/773, no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13454 Nr: 1388-09.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lori Helena D`Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme acordado entre os litigantes.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 3245-12.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia da Silva Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Se tempestiva, dê vista a parte exequente. Caso intempestiva, voltem-me 

os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25230 Nr: 2849-11.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Aires, Luiz Carlos Ticianelli, Espólio de 

Serafim Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Celso Eduardo Ticianeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Moutinho da Costa 

Ticianelli - OAB:8025, Eli dos Santos Salgado - OAB:11232, Raquel 

Correa Bezerra - OAB:8670/MT, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela C. vale 
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cooperativa agroindustrial em desfavor de PEDRO AIRES e OUTROS, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Ante o não pagamento do débito, o credor requereu penhora ‘on line’, para 

satisfazer o débito exequendo, restando frutífera a medida (fls. 297/301).

O devedor concorda que o valor penhorado converta em pagamento do 

débito exequendo, pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 924, 

II, do CPC/2015 (fls. 303).

Em postulado de fl. 307, parte credora pleiteia o levantamento dos valores 

penhorados (fls. 307).

 É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que pelo não cumprimento da obrigação, o 

credor requereu penhora ‘on line’, para satisfazer o débito exequendo, 

restando frutífera a medida (fls. 297/301).

O devedor concorda que o valor penhorado converta em pagamento do 

débito exequendo, pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 924, 

II, do CPC/2015 (fls. 303).

Em postulado de fl. 307, parte credora pleiteia o levantamento dos valores 

penhorados (fls. 307).

Portanto, satisfeita a obrigação, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial a serem depositados na conta 

bancária indicada às fl. 307.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8 Nr: 156-74.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do perito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 627-90.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rossi Vilela Silva, Solange Torres 

Girardelli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15185 Nr: 1381-80.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Desbessel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Marco Antonio de 

Mello - OAB:13188/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do perito, conforme requerido em 

petitório de fl. 1236.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110746 Nr: 3042-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Roseli Regina Lance 

Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, João Batista de Almeida - OAB:20758, Mayara 

Maximiano Veneziano - OAB:20537/O, Miguel Viana Reginato - 

OAB:11662/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a exclusão da restrição do veículo via Renajud, conforme 

acordado pelos litigantes no processo em apenso tombado sob nº 

1156-98.2018.811.0005 - código 125849.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89107 Nr: 1451-14.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio de Souza Machado - EPP, Sergio de Souza 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Villagio Industria e Comércio Ltda, Cleomar 

Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante no despacho de mero expediente 

de fl. 184, onde se lê: 20 de fevereiro de 2019, às 14:00 horas; leia-se: 27 

de fevereiro de 2019, às 14:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125158 Nr: 889-29.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Zanella Gnoato ME, Eli de Souza Paião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim de Jesus Campos 

de Faria - OAB:7.201/MS

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante no despacho de mero expediente 

de fl. 74, onde se lê: 20 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas; leia-se: 27 

de fevereiro de 2019, às 15:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 1842-61.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Dirceu Pinhatti Mendes, André Maraschin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): T L C Comércio de Peixes Ltda - ME, Valdeci 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira. - 

OAB:5152-A/MT

 Vistos etc.

Corrijo de ofício, erro material constante na decisão de fls. 82/83, onde se 

lê: ... inventariante Sr. José Maraschin... leia-se:. inventariante André 

Maraschin.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86162 Nr: 1702-66.2012.811.0005

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Lopes da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Junior - OAB:OAB/SP 247.319

 Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e com 

amparo no artigo 550 §2º segunda parte c/c artigo 552, ambos do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão dirimida na segunda fase da 

ação e prestação de contas de fls. 111/273.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.Em razão da 

sucumbência que lhe é imposta, CONDENO o réu ao pagamento de custas 

e despesas. Não condeno ao pagamento de honorários por inexistência 

de resistência ao pedido.Após as formalidades legais, arquivem-se os 

autos.Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88663 Nr: 986-05.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Aparecido Cazzeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florestal S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabelle Epifanio - OAB:19915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Avila Amador - 

OAB:24.494 OAB/SC, Vanessa da Rosa Fernandes - OAB:27.334 SC

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, o denunciado a lide para cumprir o despacho de 

fls. 293, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97918 Nr: 561-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oi S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Monica Cristina F. Vasconcellos - OAB:13.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação de Assistência Judiciária Gratuita ajuizada pela OI 

S/A em desfavor de CREUZA PEREIRA DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário Relato.

Fundamento e DECIDO.

O feito deve ser extinto em virtude da superveniência de falta de interesse 

processual, visto que o feito principal em apenso tombado sob nº 

2513-55.2014.811.0005 – Código 95193, foi extinto, nos termos do art. 

485, inciso VI, do CPC/2015.

Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito 

do momento em que devem estar presentes as condições da ação, ou, 

mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o 

interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed., 1975).

 Ante o exposto, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95193 Nr: 2513-55.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Pereira dos Santos, Eufrasio Peron Simas da 

Silva, Josefa Quiteria da Silva, Adolfo Gomes da Silva, Francisco Alves 

Brandão, Domingos Luiz de Almeida, Adaci Elusa Lenzi, Rosineide Quitéria 

da Silva, Noraci Neves Almeida, Diner Baioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74802 RJ, Bruno Di Marino - OAB:OAB/RJ 93.384, Eladio 

Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Vistos etc.

Dê cumprimento nas decisões já constantes nos autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105969 Nr: 835-34.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Mariussi, Ana Rosa dos Santos 

Mariussi, Miriana Emanuela Mariussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Batista dos 

Santos - OAB:3881/MT, Vivian Carla dos Santos Zuchetto. - 

OAB:5.258/MT.

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43941 Nr: 606-84.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcivando José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Miron Fernandes Dias - OAB:10421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.
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Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83841 Nr: 2945-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34049 Nr: 2283-57.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora CB Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Augusto Freire de 

Carvalho Marques - OAB:9446/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87781 Nr: 35-11.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT, Gilberto Borges da Silva - OAB:58.647/PR

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34653 Nr: 2890-70.2007.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailse Pinto Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88952 Nr: 1293-56.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delírio Merisio, Maria Luciana Procópio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 285.

Em nada requerido em 10 (dez) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87586 Nr: 3378-49.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Eliana Muriana de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Muriana de Queiroz, Espolio de Lucivalte 

Almeida de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Emannuel de Brito 

Dominoni - OAB:18.645/MS

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 209/212.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44479 Nr: 1143-80.2010.811.0005

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Henrique Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 293.
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Em nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, retornem os autos ao 

arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87175 Nr: 2885-72.2012.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucans Nogueira - 

OAB:16040/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Ante a inércia do requerido, consoante certidão de fl. 138, evidencia sua 

concordância tácita acerca da decisão de fl. 136.

Ante o exposto, proceda-se com a retificação do polo ativo da demanda.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125849 Nr: 1156-98.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Vieira Pinto Junior - 

OAB:305.687/SP, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Vistos etc.

Proceda-se com a exclusão da restrição do veículo via Renajud, conforme 

acordado pelos litigantes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16142 Nr: 2283-33.2002.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiani Rossi Escame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arlindo Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elarmin Miranda - OAB:1895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éris Alves Pondé - 

OAB:13.830

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls. 407/430. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29067 Nr: 444-31.2006.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Eloi Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroterra Com. e Rep. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8140-B, Leonardo de Mattos - OAB:2.234 OAB/RO, Oleige 

Cassiano Sbabo - OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Dê cumprimento à decisão de fl. 281.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29763 Nr: 936-23.2006.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vianei Eloi Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroterra Com. e Rep. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alandarc da Rosa Dantas - 

OAB:8140-B, Leonardo de Mattos - OAB:2.234 OAB/RO, Oleige 

Cassiano Sbabo - OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Leal Tadeu de Queiroz - OAB:4.039

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalado no acordo (entrega de 9.945 sacas de soja de 

60kg, padrão comercial, nos armazéns da empresa C. Vale - Cooperativa 

Agroindustrial, unidade de Diamantino/MT, na Rod. MT121, KM1, Bairro, 

Novo Diamantino, em nome do Sr. Milton Mateus Criveletto).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

busca e apreensão, independente do curso da multa diária cominada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44482 Nr: 1146-35.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Ignácio Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92422 Nr: 862-85.2014.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Afonso Mendes, Regina Celia Domingues 

Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Teodomiro Alves de Brito 

Filho, Silvana Rodrigues Santos de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP, Sergio Afonso Mendes - OAB:OAB/SP 137.370
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos etc.

Em caso de não pagamento das custas processuais, proceda-se com as 

normas vigentes.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral às decisões já 

constantes nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107394 Nr: 1360-16.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Alcio Geovani 

Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO DE LAGE LANDEN 

FINANCIAL SERVICES BRASIL S/A em face de MILTON MATEUS 

CRIVELLETO E ALCIO GEOVANI CRIVELLETO, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 161/163, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 164/164verso suspendeu o feito.

Em petitório de fls. 170, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

A parte autora informa nos autos que o acordo foi cumprido em sua 

integralidade, bem como requer o arquivamento do feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 161/163 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por 

sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88325 Nr: 623-18.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Loreno Luiz Cocco, 

Doralice Trentin Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaristo Aragão Santos - 

OAB:24.498 OAB/PR, Teresa Arruda Alvim - OAB:15732-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 326/335.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86395 Nr: 1985-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Linck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Fachinetto Padoin - 

OAB:78109/RS, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, 

Lizelia Tissiani Ramos - OAB:37088/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme acordado entre os litigantes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122941 Nr: 4513-23.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA Corporate Solutions Seguros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antur Tranportes Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:OAB/MT 21.588, José Carlos Van Cleef de Almeida Santos - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 115/116.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92724 Nr: 1080-16.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Menezes Coelho de 

Souza - OAB:OAB/PA 8.770, Roberta Menezes Coelho de Souza - 

OAB:OAB/PA 11.307-A

 Vistos etc.
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Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

O extrato da conta vinculada ao presente feito, está juntado com o Alvará 

Judicial.

Sem prejuízo do exposto, intimem-se os advogados para lançarem suas 

assinaturas no petitório de fl. 215.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 2817-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clotildes Soares, Adriano Soares Correa, 

ADRIELE SOARES CORREA, ALINE SOARES CORREA BADU, Anderson 

Soares Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Freiberg - OAB:MT/ 

15.813-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se novamente o Banco do Brasil S/A, para informar os dados 

pessoais e bancários para possível expedição do Alvará Judicial.

Aportando as informações, voltem-me os autos conclusos para expedição 

do Alvará Judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11761 Nr: 1732-24.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelto Dresch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 2813-46.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylane Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5929 Nr: 394-88.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Tiago Ltda, Egidio Frederico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 Vistos etc.

Certifique-se acerca de eventual manifestação dos devedores, 

concernente a decisão de fls. 361/367.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 

371/371verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29988 Nr: 1106-92.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Massaru Kakimoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1250-22.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandyr Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105586 Nr: 670-84.2016.811.0005

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda Agro S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Telhar Agropecuária Ltda. ('O Telhar')

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77.202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Moreira de Almeida 

- OAB:5.882

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do perito, uma vez que os trabalhos 

foram realizados.

Permaneçamos autos no gabinete para apreciação dos demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5152 Nr: 510-94.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Intime-se o Banco do Brasil S/A para informar os dados bancários e 

pessoais para possível expedição do Alvará Judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21542 Nr: 560-08.2004.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Aparecido Maldonado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108977 Nr: 2067-81.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKA, RCA, Alexandra Fernandes Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de fl. 160 e certidão de fl. 

161.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 24807 Nr: 2657-78.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Jolando Neves, Italo Jorge Silveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Tortelli, Lúcia Terezinha Wiggers 

Tortelli, Marilene Maia Mota Tortelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10074/MT, Joacir Jolando Neves - OAB:3610-B, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:OAB/MT 21.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29353 Nr: 657-37.2006.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Di Ninno Leite, Francisco Di Ninno Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose Tavares do Couto, Vilma 

Cerqueira Couto, Matadouro Eldorado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muntoreanu Marrey - 

OAB:255.006, Gabriel Machado Marineli - OAB:249.670, GUILHERME 

TILKIAN - OAB:257226, Lais Vianna de Mello Carneiro - OAB:SP 

375.867, Larissa Alves Hamaji - OAB:SP 374.320, VICTOR RUI DE 

MASI TEIXEIRA - OAB:314235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LUIZ DE FREITAS - 

OAB:816/MS, José Carlos Vinha - OAB:7.963/MS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 661/662.

Determino a liberação do valor remanescente depositado em favor do 

perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 661/662).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87477 Nr: 3246-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Correa da Silva, Maria Aparecida Maroni da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 832.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 382).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104090 Nr: 139-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Roberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 174.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 174).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90023 Nr: 2353-64.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Aparecido de Almeida, A.Tanssini Advogados 

Associados
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Por outro lado, quanto ao pedido de cumprimento da obrigação de fazer 

(apresentação do Dut original do veículo), verifico que a decisão não foi 

cumprida até a presente data.

Ante o exposto, determino a intimação do requerido para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir a determinação judicial, sob pena de majoração da 

multa.

Advirta das sanções legais, previstos nos arts. 380, 381 e 382, todos do 

Provimento nº 41/2016, 4ª ed. da CNGC.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e dê cumprimento ao que 

dispõe nos artigos acima mencionados.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131575 Nr: 3535-12.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naldire Cechetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Vistos etc.

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131571 Nr: 3532-57.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131570 Nr: 3531-72.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista 

Vale do Piquiri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 131574 Nr: 3534-27.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naldire Cechetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de 

comprovar impossibilidade de pagamento de custas.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 129645 Nr: 2714-08.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Valverde de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iharabrás S/A; Indústrias Químicas.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos declaração de hipossuficiência.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82212 Nr: 908-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos a Execução ajuizada por Idair Peron 

Ferrari e Rosani Mari Bassi Ferrari em face do Banco Cnh Capital S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 412/413verso, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 414/415 suspendeu o feito.

Em petitório de fls. 418, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.
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É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 412/413verso 

e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução 

de mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37772 Nr: 2607-13.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari, Rosani Mari Bassi Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada pelo Banco 

CNH Capital S/A em face de Idair Peron Ferrari e Rosani Mari Bassi Ferrari, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 242/245, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 246/247 suspendeu o feito.

Em petitório de fls. 250, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 242/245 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40922 Nr: 1750-30.2009.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Evaristo Aragão Santos - OAB:24.498 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Paulo Rogério de Souza Milléo - 

OAB:6110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO CNH 

CAPITAL S/A em face de IDAIR PERON FERRARI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 282/287, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 288/289 suspendeu o feito.

Em petitório de fls. 292, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 282/287 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129987 Nr: 2841-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Torres Delgado, Suellen Eduarda Mariano 

da Silva Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Alves da Foncesca 

Corrêa - OAB:171372, Lucas Gonzaga Corrêa - OAB:150.824, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Thiago Gonzaga 

Correa - OAB:120551

 ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva 

em favor do acusado OLAIR TORRES DELGADO.Ademais, 

cumulativamente, fixo as seguintes medidas cautelares:I – 

Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de Juara/MT, para justificar 

suas atividades; II – Proibição de ausentar-se da Comarca de Juara/MT 

sem autorização judicial; III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, de comprovante de endereço atualizado; IV – Manter o 

comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de 

telefone para contato; eV-Comparecimento em todos os atos processuais. 

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o acusado 

OLAIR TORRES DELGADO seja colocado imediatamente em liberdade, 

SALVO se por outro motivo estiver preso. Outrossim, lavre-se o termo de 

compromisso, constando as medidas cautelares acima aplicadas. 

Cientifique-se o Ministério Público e os advogados constituídos. 

Comunique-se o Juízo de Juara/MT acerca da presente 

deliberação.Designo audiência de continuação para o dia 10/04/2019, às 

17h15min.Intimem-se. Às providências. Diamantino/MT, 07/12/2018.RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34428 Nr: 2664-65.2007.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joacir Pedro Locatelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Norton Zacarias Petermann 

Fregadolli Brandão - OAB:147.578 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 34428

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Bens Apreendidos formulado por 

JOACIR PEDRO LOCATELLI.

Devidamente intimado para se manifestar, o representante legal do 

requerente manteve-se inerte (fl. 27), razão pela qual fora determinado ao 

arquivamento provisório dos autos (fls. 29).

Posteriormente, instado a se manifestar, o Parquet opinou pela extinção do 
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feito e o arquivamento dos autos (fl. 31).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

A fixidez da parte autora demonstra seu total desinteresse em receber a 

prestação jurisdicional postulada na exordial (mais de nove anos em 

arquivo provisório sem manifestação da parte interessada), impondo-se, 

conforme dispõe o art. 485, incisos II, do Novel Código de Processo Civil, a 

extinção do processo, aplicável aqui de forma análoga.

Ante o exposto, declaro extinto o presente processo, sem resolução de 

mérito, com base no art. 485, II do NCPC.

Após, transitada em julgado, sem nova conclusão, arquive-se com as 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 2297-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:14894/MT

 Código: 128472

SENTENÇA

Atento aos autos constata-se que a vítima durante audiência relatou que 

não há temor quanto ao crime de ameaça, em tese, perpetrado pelo autor 

do fato Francisco Mendes Garces Filho.

 O Ministério Público manifestou pela extinção e revogação das medidas 

protetivas.

 A Defensoria Pública manifestou pela realização de acordo extrajudicial 

na sede da instituição.

 Nesse sentido, quanto as medidas protetivas, urge salientar que não 

podem as medidas protetivas de urgência subsistirem diante a informação 

colacionada nos autos, sobretudo quando não há qualquer indício de que 

algum direito esteja sendo violado, sob pena de acarretar insegurança 

jurídica e de aplicar, ao agressor, medidas constritivas a sua liberdade que 

poderiam, até mesmo, ser mais graves que aquelas impostas em eventual 

condenação.

Outrossim, não há notícias nos autos de que a vítima vem sendo 

ameaçada, intimidada, constrangida ou que tenha sofrido qualquer outra 

modalidade de violência, tais como, psicológica, sexual, patrimonial ou 

moral, não havendo assim indícios de que ainda esteja em risco neste 

caso.

É sabido que as medidas protetivas possuem cunho eminentemente 

protetivo e preventivo, que visa evitar a ocorrência de novas violações 

dos direitos humanos das vítimas e ante a falta de informação nos autos 

de que a vítima tenha sido novamente importunada, ameaçada ou sido 

vítima de outros delitos pelo mesmo ofensor, não resta outra alternativa 

senão revogar as medidas protetivas de urgência parcialmente deferidas.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda com fundamento no 

art. 485, inc. VI (falta de interesse processual) do Novo Código de 

Processo Civil e, REVOGO as medidas protetivas deferidas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cientifique-se o Ministério Público.

Arquive-se o presente feito com a devida baixa no Cartório Distribuidor e 

outras providências de praxe.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128082 Nr: 2093-11.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Castro de Lara, Igor Manoel Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 (...)Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

denunciado JEAN CASTRO DE LARA, durante audiência, por intermédio de 

seu advogado constituído, alegando em síntese excesso de prazo para 

formação de culpa. Instado a manifestar o Ministério Público manifestou 

pelo indeferimento do pleito.É o relatório. Decido. (...)Evidencia-se dos 

autos, constrangimento ilegal, sobretudo pelo atraso no encerramento da 

instrução processual pela dificuldade em citar e intimar o corréu IGOR 

MANOEL SOARES ALVES, pelo que fora expedida carta precatória, tendo 

sido decretada revelia deste durante audiência de instrução. O feito 

aguarda a designação para realização de audiência de continuação para 

oitiva de demais testemunhas e interrogatório. Diante desses fatos, anoto 

que é inviável a manutenção do denunciado em prisão provisória, 

principalmente quando não se pode imputar à Defesa este excesso de 

prazo no encerramento da instrução criminal. Por essas razões, se impõe 

a imediata cessação da prisão cautelar que, a esta altura dos fatos, 

transmudou-se em constrangimento ilegal.(...)Posto isso, nos termos artigo 

5º, inciso LXV, da Constituição Federal e com a jurisprudência sobre o 

assunto, aliada a ao posicionamento ministerial, defiro o pedido retro, e via 

de consequência REVOGO a prisão preventiva outrora decretada por 

conversão do flagrante, e CONCEDO a liberdade provisória ao denunciado 

JEAN CASTRO DE LARA, para que possa permanecer livre até o 

julgamento da ação penal, impondo-se, no entanto, as seguintes 

condições:I-Não se ausentar da Comarca onde reside por período superior 

a oito (08) dias sem autorização deste Juízo(...)IX-UTILIZAÇÃO DE 

TONOZELEIRA ELETRÔNICA. Lavre-se o termo de compromisso e 

instale-se o dispositivo. Após, expeça-se o Alvará de Soltura, se por outro 

motivo não estiver preso.Para prosseguimento do andamento processual, 

designo audiência de continuação para o dia 25/04/2019, às 

17h00min.Providenciem-se as intimações e comunicações necessárias. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA(...)Diamantino/MT, 07 de dezembro de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131490 Nr: 3503-07.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:OAB/MT 15.959, Hélio Bruno Caldeira - OAB:16.707, Josiane 

Faustino Azevedo Saber - OAB:OAB/MT 24.438, Kleyton Alves de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 16.240

 Código n. 131490

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 26 de fevereiro 

de 2019, às 17h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Às providências..

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128436 Nr: 2277-64.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ormond Assumpção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Código n. 128436

DESPACHO
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Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 26 de fevereiro de 2019, 

às 16h30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 30 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130935 Nr: 3231-13.2018.811.0005

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: José Claudinei Espinola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Silva Duarte, Adriana Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 130935

DECISÃO

Vistos, etc.

 Compulsando detidamente o presente feito, observo que se trata de crime 

de menor potencial ofensivo em que a lei comine pena máxima não 

superior a dois, cumulada ou não com multa, sendo assim, o processo e 

julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal (artigo 61, da Lei 

n. 9.099/1995).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

desta Comarca, a quem os autos devem ser encaminhados, com as 

nossas sinceras homenagens.

Remetam-se os autos para o Juizado Especial desta comarca.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84742 Nr: 3988-51.2011.811.0005

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Freire Teixeira - 

OAB:15.662/MT

 Código: 84742

DESPACHO

Vistos etc.

Observando o trabalho desempenhado nos autos pela defensora dativa 

Caroline Freire Teixeira, inscrita na OAB/MT n°. 15.662, fixo em seu favor 

honorários dativos no montante de 08 (oito) URH da tabela atual da OAB.

 Após, arquive-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Diamantino/MT, 07 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100227 Nr: 1557-05.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Silva Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Capistrano de 

Oliveira - OAB:11569, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - 

OAB:12780

 Código n. 100227

DECISÃO

Vistos etc.

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da vítima Selma Regina 

Ferreira e da testemunha Marcos Humberto Ferreira Guimarães.

No mais, designo audiência de continuação para o dia 18 de junho de 2019 

às 16h30min, para oitiva da testemunha Iasmin Paiva, bem como 

interrogatório do denunciado.

Para tanto, intimem-se a testemunha, o denunciado, o Ministério Público e 

a(s) Defesa(s).

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Diamantino /MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121417 Nr: 3828-16.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 121417

DESPACHO

Vistos etc.

 Designo audiência de continuação para o dia 21 de maio de 2019 às 

15h00min.

Para tanto, intimem-se as partes, as testemunhas, o Ministério Público e 

a(s) Defesa(s).

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino /MT, 07/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106064 Nr: 866-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSRdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13116, Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B, Vânia dos 

Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

para condenar PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA MACHADO ao 

pagamento de alimentos em favor de PEDRO PAULO ANTUNES REZENDE 

MACHADO, na importância de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, o equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) mensais, mais 50% de despesas extraordinárias a partir da 

citação, a serem pagos até o dia 10 de cada mês, mediante 

depósito/transferência para a conta bancária a ser informada pela 

genitora ou ser entregue em mãos, mediante assinatura de 

recibo.Concedo a guarda definitiva do infante PEDRO PAULO ANTUNES 

REZENDE MACHADO à genitora WAYNNY PATRICIA VANDERLEY 

ANTUNES, sendo assegurado o direito de visitas ao genitor, a ser 

exercido de maneira alternada nos finais de semana, para passear na 

casa do genitor, e livre durante a semana, desde que as visitas sejam 
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previamente comunicadas e ocorram em Diamantino/MT.Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do NCPC.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 

NCPC).Ciência ao Ministério Público.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 

05/12/2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97078 Nr: 148-91.2015.811.0005

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal, Elza Arraes Capistrano de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Darcy Capistrano de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Aparecida Pereira - 

OAB:12876, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 97078

DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 49.

Cumpra-se, conforme requerido.

Às providências.

Diamantino/MT, 07 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109650 Nr: 2413-32.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Almeida Regis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:

 Código n. 109650

DESPACHO

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE a existência de outros feitos executivos de pena, 

decorrentes de condenações definitivas, instaurados em desfavor do 

reeducando que estejam em tramitação perante este juízo.

PROCEDA-SE elaboração de novo cálculo de pena.

Após, dê-se vista as partes.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80050 Nr: 2441-10.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Dias de Jesus Junior, Francisco 

Ferreira Camacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Faust - OAB:12641-MT, 

Fernando Henrique Ferreira Nogueira - OAB:5.888 - MT

 Autos n. 2441-10.2010.811.0005

Código n. 80050

DESPACHO

Vistos etc.

 Acolho o pedido ministerial de fl. 414, proceda-se a citação do acusado 

por edital para, no prazo de 15 dias, apresentar resposta a acusação.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, abra vista ao Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 13 de novembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109314 Nr: 2253-07.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erival Capistrano de Oliveira, Juviano Lincoln

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Autos n. 2253-07.2016.811.0005

Código n. 109314

DESPACHO

Vistos, etc.

Consta alerta no Sistema Apolo apontando a existência de petição 

pendente de juntada.

 Assim, devolvo os autos à Secretaria Judicial para a juntada dos 

documentos pendentes.

Após, volte-me concluso para apreciação.

Às providências.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118665 Nr: 2733-48.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Sebastião de Arruda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 06 de dezembro de 2018, às 13h15min.

Autos nº. 2733-48.2017.811.0005

Código nº. 118665

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Réu(s): Genivaldo Sebastião de Arruda Gonçalves.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Marcos Wagner Santana Vaz e o reeducando, Genivaldo Sebastião de 

Arruda Gonçalves.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. A representante 

do Ministério Público reiterou o pedido de regressão de regime. O 

Advogado requereu o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

comprovante de residência e de ocupação lícita.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“Vistos etc. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada dos 

documentos. No mais, faço os autos conclusos para análise. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _______ 

Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Genivaldo Sebastião de Arruda Gonçalves

Reeducando
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88403 Nr: 703-79.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Arraes Capistrano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Darcy Capistrano de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Benedito Petraglia 

Junior - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.Custas pela parte 

autora/exequente.Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, 

observando as formalidades legais.Publique-se. Registra-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Diamantino/MT, 07 de novembro de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102036 Nr: 2482-98.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno de Jesus Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE A 

DENÚNCIA para ABSOLVER o acusado BRUNO DE JESUS NOVAES pela 

prática do crime artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da 

Lei Federal nº. 11.340/06.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações legais.Ao distribuidor para a regularização do cadastro da ré 

no sistema Apolo.Cumpra-se. Às providências.Diamantino/MT, 

05/12/2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39326 Nr: 198-30.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Pereira de Macêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lourdes Barbosa 

Bastos (Procuradora Federal) - OAB:3.833

 Código n. 39326

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que JUVENAL PEREIRA DE 

MACEDO figura como Exequente e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS figura como Executado, já qualificados nos autos.

À fl. 340, o(a) Exequente informou que a Requisição de Pequeno Valor foi 

efetivada e o valor de devidamente levantado.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do(a) Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Custas processuais pelo Exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108876 Nr: 2007-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Código n. 108876

DESPACHO

Vistos etc.

 Abra-se vista as partes para apresentação das alegações finais nos 

termos do artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal.

Às providências.

 Diamantino/MT, 05/12/2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100092 Nr: 1503-39.2015.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Código n. 100092

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a ofendida para que manifeste sobre o interesse 

na manutenção das medidas protetivas, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em seguida, dê-se vista ao MPE e após tornem-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83902 Nr: 3023-73.2011.811.0005

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EVSdJ, JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 83902

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO na qualidade de substituto processual da 

menor ELIZABETH VITORIA SILVA DE JESUS, representada por sua 

genitora JOCENIL FRANCISCA DA SILVA, em face de ELCIO BENTO DE 

JESUS, todos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial de fls. 05/11, vieram os documentos de fls. 12/15.

 Em audiência de conciliação e mediação restou infrutífera a tentativa de 

acordo, haja vista o Requerido ter alegado não ser pai biológico da infante.

Suspendeu-se o presente feito até o julgamento dos autos n° 

3988-51.2011.811.0025 (código n° 84742), sendo juntada cópia da 

decisão que decretou a nulidade da filiação paternal, exclusão da 

paternidade do Requerido e retificação do registro civil, conforme se vê às 

fls. 38/39.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público manifestou-se 

pela extinção do feito, em razão da perda do objeto (fl. 40).

Após, vieram-me os autos conclusos.
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 É o relatório. Decido.

 Compulsando os autos verifico que a decisão determinando a nulidade da 

filiação paternal prolatada nos autos de n° 3988-51.2011.811.0025, código 

n° 84742, via de consequência ocasionou a perda do objeto da presente 

demanda.

 Diante do exposto, patente a perda do objeto da ação, que se convola em 

superveniente impossibilidade jurídica do pedido, com fulcro analógico no 

art. 485, inciso VI do NCPC, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução de mérito.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos observando as formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 06 de novembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105130 Nr: 578-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolindo Domingos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 05 de dezembro de 2018, às 14h30min.

 Código n. 105130

Autos n. 578-09.2016.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Carolindo Domingos Santana

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, a Advogada, Dra. Ruth 

Aiardes; o denunciado, Carolindo Domingos Santana; as testemunhas 

José Meireles Neto e Reginaldo Nunes de Almeida e a estudante de Direito, 

Zoe da Silva Alves de Oliveira.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva da testemunha José Meireles Neto e, após, o interrogatório do 

denunciado. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. A representante do 

Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Reginaldo Nunes de 

Almeida.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Reginaldo 

Nunes de Almeida. Declaro encerrada a instrução processual e concedo 

as partes prazo para apresentação das alegações finais nos termos do 

artigo 403, § 3º, Código de Processo Penal. Às providências. Expeça-se o 

necessário. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Ruth Aiardes

 Advogada

Carolindo Domingos Santana

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101150 Nr: 2005-75.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Kaique de Aquino Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 04 de dezembro de 2018, às 13h30min.

 Código n. 101150

Autos n. 2005-75.2015.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Bruno Kaique de Aquino Castro

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia, o Advogado, Dr. 

Marcos Wagner Santana Vaz; a vítima Agnara Rosa de Araújo e Rodrigo 

May da Silva; a testemunha Rosenil Rainha da Silva; o denunciado, Bruno 

Kaique de Aquino Castro e o estudante de Direito, Geovani Rodrigo de 

Souza.

 II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada 

a presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva das vítimas Agnara Rosa de Araújo e Rodrigo May da Silva; a 

testemunha Rosenil Rainha da Silva e, após, o interrogatório do 

Denunciado. Registre-se que a gravação observou o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. A representante do 

Ministério Público requereu vista dos autos, para manifestar-se acerca 

das testemunhas faltantes.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Abra-se vista ao Ministério Público. Determino a instauração 

de inquérito policial para apuração do crime de falso testemunho, quanto 

às declarações prestadas pela testemunha Rosenil Rainha da Silva, 

instruindo-se o feito com cópia desta ata de audiência, bem como cópia do 

CD-R. Às providências. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, 

_________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado

Bruno Kaique de Aquino Castro

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120214 Nr: 3371-81.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel da Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 05 de dezembro de 2018, às 13h00min.

Código n. 120214

Autos n. 3371-81.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Reeducando: Michel da Silva Freitas

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite e a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “Vistos, etc. Ante a informação de que o reeducando 

encontra-se recluso (APF cód. 130808/ AP cód. 131487), abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público. Às providências.” NADA MAIS. 

Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata por 

mim redigida, ________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119031 Nr: 2879-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stallony Lourenço Vanni
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n. 119031

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 04 de julho de 2019, às 

14h00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 10 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117784 Nr: 2245-93.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Cleyton Nascimento Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n 2245-93.2017.811.0005

Código n. 117784

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo audiência de justificação para o dia 26/02/2019, às 13h45min.

Ciência ao MPE e ao advogado constituído.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

Diamantino/MT, 05/12/2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001308-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (AUTOR(A))

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL JULIO STRUBLING MULLER (RÉU)

Outros Interessados:

JANDIRO PEGO DE SOUSA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO 

E X T R A O R D I N Á R I O  P R A Z O :  3 0  D I A S  A U T O S  N . º 

1001404-47.2018.811.0005 PJE ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 

PARTE RÉ: FUNDACAO EDUCACIONAL JULIO STRUBLING MULLER - CNPJ: 

14.931.778/0001-29 (RÉU) CONFINANTES: JANDIRO PEGO DE SOUSA - 

CPF: 378.498.161-53 (CONFINANTES) CITANDOS: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/10/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 300.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (art. 257, inc. III, do NCPC), dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, contestarem a 

ação no prazo de 15 (dias), sob pena de presumirem-se verdadeiros os 

fatos alegados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: No início do ano de 

1980,chegaram no Município de Diamantino, representantes da Fundação 

Júlio Strubling Muller, sediada em Cuiabá, solicitando a doação de área em 

que pudessem exercer suas atividades educacionais, conforme seu 

cadastro junto à Receita Federal. O prefeito, à época, acreditando nas 

promessas de que a referida fundação assumiria a responsabilidade 

contínua e permanente pela escola, autorizou, através da Lei Municipal nº 

02 de 06 de fevereiro de 1980, a doação de UM PRÉDIO ESCOLAR COM 

04 (QUATRO) SALAS DE AULA E RESPECTIVO TERRENO COM 

20.000,00M², SITUADO NO BAIRRO NOVO DIAMANTINO, NESTE 

MUNICÍPIO, MATRICULADO NO RGI SOB O Nº 6.951.O ato de doação foi 

forma realizado com as devidas praxes ,fazendo constar à margem da 

matrícula imobiliária o Registro R.1/6.951, em 22 de fevereiro de 1980. 

Após o registro público da doação , a fundação criou uma filial 

utilizando-se do endereço do respectivo prédio recebido (Av. Principal, 

s/n, Novo Diamantino, Diamantino/MT), com abertura do CNPJ n° 

4.931.778/0003-90,na data de 17 de abril de 1980. Em 1997, 

aproximadamente 17 anos após a doação, devido o estado de abandono e 

precariedades, sem que a ré cumprisse as atividades educacionais, que 

configuram o encargo da doação, o Prefeito Municipal da época promoveu 

uma série de atos para reassumir a escola e dar continuidade às 

atividades educacionais, devido a importância da unidade escolar aos 

munícipes, tomando posse do prédio, assumindo todas as despesas, 

inclusive comprando produtos básicos para fazê-la funcionar (carteiras, 

acessórios de cozinha, TVs, armários, etc.), e para dar início ao ano 

escolar em fevereiro de 1998. Para tanto, revogou a Lei Municipal nº 

02/1980, que autorizou a doação, através da Lei Municipal nº 274 de 27 de 

outubro de 1997, assim como também, criou a Escola Municipal Pré e 1º 

Grau "JOÃO BATISTA DE ALMEIDA", para funcionar no imóvel 

usucapiendo, através da Lei Municipal nº 277de 17 de novembro de 1997. 

Com irresignação, a Fundação Júlio Strubling Muller, em 30 de outubro de 

1998 (PASSADOS OITO MESES DO INÍCIO DO ANOLETIVO), ajuizou ação 

de reintegração de posse, distribuída sob o nº 242/98 na1° Vara Cível da 

Comarca de Diamantino, requerendo a devolução do imóvel, ou o 

pagamento de aluguel em prol da fundação pelo uso do prédio escolar. Em 

audiência de ustificação prévia,realizada em 23 de novembro de 1998, 

ficou acordado que a posse seria reintegrada à Fundação Júlio S. Muller e 

que o Município de Diamantino poderia terminar o ano letivo escolar, em 

caráter de comodato, até o final do mês de dezembro de 1998 pois, EM 

JANEIRO DE 1999 A FUNDAÇÃO JÚLIO STRUBLING MULLER 

REASSUMIRIA A ESCOLA, acordo este, devidamente homologado pelo 

Juízo. No entanto, e m janeiro de 1999,o município havia se preparado para 

entregar o imóvel, em cumprimento ao acordo judicial, mas a fundação 

requerida quedou-se inerte no sentido de reassumir as atividades 

educacionais no prédio. Então, prestes a iniciar o ano letivo de 1999, e 

sem nenhum xercício/atividade da Fundação Júlio S. Muller, pelo dever 

constitucional e princípio da continuidade, o Município deu prosseguimento 

nas atividades para o regular funcionamento da Escola Municipal João 

Batista Almeida. O abandono inicia exatamente na data em que a fundação 

deveria tomar posse do imóvel, 01º de janeiro de 1999 , Desde então, o 

Município de Diamantino assumiu todas as despesas financeiras para 

manter as atividades escolares, EXERCENDO A POSSE MANSA E 

PACÍFICA DO IMÓVEL HÁ QUASE 20 ANOS, SEM CAUSA INTERRUPTIVA, 

NEM OPOSIÇÃO, ATÉ A DATA ATUAL. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Um prédio com 04 (quatro), salas de aula e respectivo 

terreno com 20.000 m ² (vinte mil metros quadrados), sito no lugar 

denominado Bairro “Novo Diamantino, neste Município, com as seguintes 

características: limita-se pelo lado direito, na extensão de 200 metros, com 

terreno da Cooperativa- Agrícola de Diamantino; aos fundo na extensão de 

200 metros com terreno devoluto e frente, na extensão de 100 metros com 

a rodovia de acesso de Diamantino a Cuiaba – MT, matriculado sob o nº 

6.951, folha 01 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino - MT 

DESPACHO: Vistos, etc.1. RECEBO a exordial em todos os seus termos, 

eis que preenchidos os requisitos legais.2. CITEM-SE, por Carta de 

Citação, a requerida, bem como outras pessoas em cujos nomes estejam 

transcritos o imóvel usucapiendo, se houver.3. CITEM-SE, pessoalmente, 

os Confinantes/confrontantes indicados na petição inicial (art. 246, § 3º, 

NCPC).4. CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 257, inc. III, do 

NCPC), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (dias), sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.5. 

CIENTIFIQUE-SE, por carta, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para que 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual interesse na causa, 

conforme aplicação analógica do artigo 216-A, § 3º, Lei 6.015/73 com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015.6. Após, dê-se vista ao Ministério 

Público (art. 178, NCPC).Às providências.Diamantino/MT, 05 de novembro 

de 2018.RAUL LARA LEITE-Juiz de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARILZA APARECIDA RAIMUNDO 
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KROLING, digitei. Diamantino , 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119084 Nr: 2899-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSdS, RdOMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para manifestar no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida de fls. 81/85.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37034 Nr: 1865-85.2008.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trindade Boabaid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT 

20732/A

 INTIMAR o procurado do requerido que opresente encontra-se 

desarquivado aguardando providencia no prazo de 10 dias.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JOSE DOS SANTOS SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/02/2019 às 10hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PIETROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001486-78.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIO PIETROSKI 

REQUERIDO: EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME Vistos. I. Dispõe o 

artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que não 

se fazem presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida. Primeiramente, verifica-se que as alegações da 

autora não estão demonstradas através dos documentos juntados, uma 

vez que não é possível verificar se se os procedimentos administrativos 

para a transferência do veículo foram respeitados, havendo a 

necessidade de ser ouvir a parte ré acerca dos fatos. Por outro lado, o 

deferimento da tutela esgota o pedido, além de certa forma ser 

irreversível, uma vez que o objeto da ação consiste na transferência do 

veículo para a Requerida, sendo, portanto, prudente aguardar a instrução 

processual. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. Além disso, observa-se pelo extrato do DETRAN, id. 16869786 - 

Pág. 1, que o veículo encontra-se em nome do autor com registro de 

alienação fiduciária informado pelo Banco BV Financeira SA CRED em 

favor de JUDITE MEDEIROS DE LIMA, o que indica a existência de 

irregularidade no procedimento de venda, havendo a necessidade de ouvir 

tanto o Banco BV Financeira como a Sra. Judite Medeiros de Lima acerca 

dos fatos. Assim, determino que a parte reclamante EMENDE a inicial, no 

prazo de 15 dias, para incluir o Banco BV Financeira e a adquirente do 

veículo, Sra. Judite Medeiros de Lima, no polo passivo da demanda, sob 

pena de indeferimento da inicial. II. Cumpridas as determinações, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo as Requeridas serem 

citadas e intimadas para que compareçam a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e torne os autos 

conclusos. Por fim, remeta-se cópia do processo à Autoridade Policial 

para averiguação dos fatos. Cumpra-se. Diamantino, 05 de novembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALEXANDRE SANTOS BALIEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000947-15.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANO ALEXANDRE 

SANTOS BALIEIRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro 

que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os 

documentos juntados no presente feito são suficientes para uma decisão 

segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a 

parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente negativado 

pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e que tal 

fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas 

não só da cessão realizada com aquela instituição financeira, como 

também do negócio jurídico originário que ensejou a negativação do CPF 

da parte promovente. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a autora o 

desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada comprovou 

ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do Banco do 

Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da existência de termo de 

cessão específico entre a empresa cedente a cessionária dos créditos 

decorrentes de operação/contrato firmado com a parte autora que vem a 

ser exatamente o documento inscrito no SPC-SERASA de nº. 84808539 

(id. 16119428 - Pág. 1). Neste particular, a reclamada demonstrou a 

legítima origem do débito negativado, que se refere a débito oriundo de 

cartão de crédito fornecido pelo Banco do Brasil, inclusive, a parte 

reclamada junta aos autos o contrato pactuado entre o Banco do Brasil e o 

autor. (id. 16119425 - Pág. 1/6, id. 16119426 - Pág. 1/6). Além disso, 

importante pontuar que os documentos apresentados pelo Requerido 

sequer foram objeto de impugnação pelo promovente. Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 

não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 05 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000428-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTUNES BADU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000428-40.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DIEGO ANTUNES BADU 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. I - Verifica-se que a parte reclamada não 

cumpriu a determinação contida na decisão que deferiu o pedido de tutela 

antecipada, eis que o débito discutido nos autos encontra-se inscrito, com 

a denominação “prejuízo”, junto ao Sistema de Informação de Crédito – 

SCR, do Banco Central do Brasil. Assim, expeça-se ofício diretamente ao 

BACEN, determinando que seja realizada a baixa da dívida em prejuízo 

junto ao SCR, em nome do autor Diego Antunes Badu, CPF: 

011.438.341-35, realizado pela empresa Pernambucanas Financiadora 

S.A, no valor de R$ 1.760,00, no prazo de 24 horas. II – Após, retornem os 

autos conclusos para sentença. III – Expeça-se. Cumpra-se. Diamantino, 

07 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012929-14.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ANTONIO RISONHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012929-14.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: FRANCISCO PEREIRA DE 

ARAUJO EXECUTADO: JAIRO ANTONIO RISONHO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que informe o CPF do executado com o intuito de 

viabilizar as pesquisas junto aos sistemas conveniados do TJMT, bem 

como aporte aos autos o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 05 dias. 

Após, tornem os autos conclusos para bloqueio. Cumpra-se. Diamantino, 

10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020083-78.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C M DE S ARAUJO - COMERCIO DE PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8020083-78.2015.8.11.0005. REQUERENTE: C M DE S ARAUJO - 

COMERCIO DE PECAS - ME REQUERIDO: FABIANA KROHLING DE SOUZA 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que informe o CPF da parte 

executada, no prazo de 05 dias, com o intuito de viabilizar as pesquisas 

junto aos sistemas conveniados ao TJMT. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001267-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 
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1001267-65.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANA SILVA ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se os requeridos para que 

comprovem, no prazo de 5 dias, o cumprimento da decisão liminar (id. 

16072670). Após, não havendo manifestação, concluso para bloqueio. 

Sem prejuízo, determino a DPE que junte aos autos 3 orçamentos relativos 

às despesas do tratamento de saúde do menor Miguel Mamedes da Rosa 

Moraes, estipulando o valor a ser bloqueado. Cumpra-se com urgência. 

Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-92.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FARIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011042-92.2012.8.11.0005. REQUERENTE: JURANDIR FARIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

para requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-82.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

VINI VITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010191-82.2014.8.11.0005. REQUERENTE: AGNALDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VINI VITOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, EXPRESSO 

SAO LUIZ LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido da parte autora e determino a 

expedição de carta precatória à comarca de Rio Verde/MS, para oitiva da 

testemunha Jesuel Pedro Cassapula Junior, o qual deverá ser intimado no 

seguinte endereço: Rua Arnulfo A. de Brito, n.º 261, Bairro Jardim dos 

Estados. Expeça-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROCHA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000334-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO ROCHA PAIXAO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Em análise aos autos 

verifico que a requerida não juntou no processo o termo de acordo 

celebrado entre as partes. Sendo assim, intime-se o executado para suprir 

a irregularidade, no prazo de 5 dias, sob pena de inicio do cumprimento de 

julgado. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012386-40.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA RODRIGUES FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012386-40.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ALDA RODRIGUES FACCO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 10 dias, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-03.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010399-03.2013.8.11.0005. REQUERENTE: LUIZ CARLOS CAMPOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora para requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010537-04.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BIBIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010537-04.2012.8.11.0005. REQUERENTE: BENEDITO BIBIANO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 

– Libere-se o valor penhorado em favor da parte requerida mediante 

alvará de levantamento. 2 – Por consequência, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. 3 - P.I.C. Diamantino, 10 de dezembro 
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2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN GABRIELLE CAMARGO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001397-89.2017.8.11.0005. REQUERENTE: YASMIN GABRIELLE 

CAMARGO DE LIMA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução oposta pela executada OI S/A, argumentando, em 

suma, excesso na execução. Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a irresignação da parte executada não merece 

procedência. Isto porque, constata-se que em seus cálculos a correção e 

os juros incidem até datas diversas, quando deveriam incidir até a data da 

efetiva realização dos cálculos. Contudo, verifica-se através dos cálculos 

da parte exequente que sobre o mesmo há incidência da multa 10% do 

artigo 523, § 1º, do CPC. Ocorre que no presente caso a referida multa é 

inaplicável, uma vez que de acordo com a decisão proferida nos autos da 

recuperação judicial da ré de n. 0203711-65.2016.8.19.0001, às fls. 

297.336/297.341, os créditos extraconcursais serão pagos pelo Juízo da 

Recuperação após a liquidação do valor do crédito, mediante a 

comunicação pelo Juízo de origem, de acordo com o seguinte trecho 

retirado da mencionada decisão: “Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito.” Tanto é que a parte executada não foi intimada para pagamento 

no prazo de 15 dias sob pena de multa, mas tão somente para apresentar 

os cálculos do valor da condenação que entendesse devido, visando a 

liquidação do valor para expedição de ofício solicitando o pagamento. 

Assim, uma vez que a executada OI não realizará depósito nos autos, não 

há como incidir a multa em questão pela ausência de pagamento 

voluntário. Diante do exposto, tendo em vista os citados vícios no cômputo 

do valor da dívida de ambas as partes, necessária a realização de novos 

cálculos, atualizados até a presente data. Até porque, tratando-se de 

crédito extraconcursal, o cumprimento de sentença deve prosseguir com 

a atualização do crédito até a data do efetivo pagamento, uma vez que 

não está sujeito ao plano da recuperação. Desta forma, este Juízo realizou 

novos cálculos de atualização da dívida através do sítio 

h t tps : / /www. t jd f t . jus .b r /serv icos /a tua l i zacao-monetar ia -1 /ca lcu lo , 

utilizando os seguintes parâmetros: - incidência de juros de mora de 1 % 

ao mês é partir do evento danoso (24.02.2017) até a presente data 

(06.12.2018); - correção monetária pelo INPC é desde o arbitramento 

(05.02.2018) até a presente data (06.12.2018); - 15% sobre o valor da 

condenação referente as custas processuais e honorários advocatícios. 

Assim, obteve-se então o valor líquido atualizado da dívida até a presente 

data no montante de R$ 13.827,72. Portanto, não ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO oposta, ficando estabelecido o valor de R$ 13.827,72 

devido pela executada. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial solicitando o pagamento do crédito de R$ 

13.827,72. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014586-54.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014586-54.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA - 

EPP EXECUTADO: MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA Vistos, etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000117-83.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença onde a parte 

executada alega que há excesso nos cálculos apresentados pela 

exequente. Pois bem. Ação foi julgada improcedente, id. 9872823 - Pág. 

1/6. Em razão do exposto, a parte exequente interpôs recurso inominado, 

momento em que a sentença foi reformada, id. 15836387 - Pág. 1/7, para 

condenar a executada a restituir os valores pagos, com dedução da taxa 

de administração e taxa do prêmio do seguro, corrigidos monetariamente 

pelo INPC desde os respectivos pagamentos e juros de 1% desde a 

citação. Após, a parte executada opôs embargos de declaração em face 

do acórdão, argumentando que o relator incorreu em erro ao estipular a 

taxa de administração, o qual foi acolhido, id. 15836655 - Pág. 1/5, ficando 

estipulada a porcentagem de 24,5%. A parte executada apresentou 

comprovante de pagamento no valor de R$ 13.488,71, id. 15836659 - Pág. 

1, e requereu a extinção do processo pelo pagamento. Após, a parte 

exequente apresentou cumprimento de julgado no valor de R$ 31.838,19, 

requerendo a liberação do valor incontroverso e o prosseguimento da 

execução na monta de R$ 18.392,30, o que foi deferido, id. 15864762 - 

Pág. 1/2. Em seguida, a parte executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando excesso na execução. Assim, 

considerando a divergência nos cálculos apresentados pelos 

interessados, remeta-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração 

do cálculo de acordo com o estabelecido no acórdão. Para tanto, deverá a 
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Sra. Contadora Judicial corrigir monetariamente as parcelas pagas pelo 

autor, 5574625 - Pág. 3, pelo INPC, desde o efetivo pagamento de cada 

parcela, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação que ocorreu 

em 23.12.2017, subtraindo do valor a porcentagem de 24,5% que se 

refere a taxa de administração, bem como o valor de R$ 762,32 referente 

a taxa do prêmio seguro. Com o aporte do cálculo, intimem-se as partes 

para que se manifestem no prazo de 05 dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001448-03.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 10 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000848-45.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MIRIAM DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. Por outro lado, a parte Requerida 

argumenta que o débito é decorrente do inadimplemento da parte autora, e 

a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito legítima, não 

havendo o que se falar condenação por danos morais. Não foram 

arguidas preliminares, de modo que passo à análise do mérito. No mérito a 

ação é procedente. Compulsando os autos verifica-se que apesar da 

empresa requerida ter juntado aos autos telas de sistemas apontando 

pagamentos de valores referentes à linha telefônica nº. 065 99913-7867 

que supostamente pertenceria à autora, não acostou nos autos qualquer 

documento assinado pela autora que seja capaz de demonstrar a 

contratação dos serviços, como, por exemplo, cópias dos documentos 

pessoais da autora fornecidas por ocasião da celebração do contrato que 

originou o débito. No entanto, o fato das telas sistêmicas juntadas pela 

requerida constar o nome da autora não tem o condão de sozinho 

comprovar a relação contratual entre as partes. Tal fato poderia ser 

comprovado se, além do nome, constasse ao menos os dados pessoais 

da parte autora no sistema interno da Requerida, a exemplo do CPF, RG e 

endereço, e não é o caso dos autos. Dessa forma, o simples fato de 

haver um cadastro com o nome idêntico da parte autora junto ao sistema 

interno da Requerida sem qualquer outra informação que demonstre se 

tratar da autora a contratante, não é suficiente para comprovar a relação 

contratual entre as partes e muito menos a regularidade do débito que 

ocasionou a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência da dívida e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. 

Quanto ao dano moral, in casu, ocorre na modalidade in re ipsa, pela 

simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver 

negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante do exposto, RATIFICO a liminar 

concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do 

CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no 

montante de R$ 196,79; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 06 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-32.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE BONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886 

(ADVOGADO(A))

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010539-32.2016.8.11.0005. REQUERENTE: RAFAEL DE BONA 

REQUERIDO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, VLI 

MULTIMODAL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório conforme autoriza o 

artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte autora Rafael de Bona e pela requerida VLI Multimodal 

S.A. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para 

corrigir erro material, conforme se infere do artigo 1.022 do CPC. Vejamos: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Primeiramente, passo a análise 

das alegadas omissões existentes na r. sentença levantadas pela 

embargante VLI Multimodal S.A. A embargante VLI Multimodal aduz que 

não houve pronunciamento acerca de suas alegações de que a mesma 

não figura como contratante, subcontratante, cossignatária ou proprietária 

da carga transportada pelo autor, e que por ser apenas recebedora da 

mercadoria, não há que se falar em sua legitimidade passiva ou 

responsabilidade solidária sob o argumento de ser destinatária da carga. 

Igualmente, alega que ao considerá-la como a causadora da longa espera 

na descarga do produto, a sentença prolatada é omissa quanto ao seu 

pronunciamento de inexistência de culpa, sustentando ter sido 

exaustivamente demonstrado que em momento algum ficou comprovado 

que o atraso no descarregamento da mercadoria decorreu por sua culpa. 

Contudo, verifica-se que com relação a estas alegações inexiste os 

citados vícios na decisão atacada, uma vez que a questão da legitimidade 

passiva da embargante VLI foi devidamente analisada e fundamentada na 

sentença recorrida, bem como foi reconhecida sua culpa por ter dado 

causa a longa espera na descarga do produto. Portanto, com relação a 

tais pontos verifica-se que a embargante VLI objetiva alterar o resultado 

do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido 

mediante interposição de recurso próprio. A embargante argumenta ainda 

omissão na sentença, uma vez que não houve análise da preliminar de 

ilegitimidade ativa. Em análise aos autos, observo que assiste razão a 

embargante, uma vez que a referida preliminar não foi analisada. Assim, 

integro a sentença com a análise da preliminar de “ilegitimidade ativa” com 

os seguintes fundamentos: Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma 

vez que embora o contratado para o transporte da carga tenha sido a 

empresa De Bona Transportes Ltda – EPP, a nota fiscal comprova que 

autor era o motorista do veículo (id. 4000974 - Pág. 1/3), portanto, possui 

este legitimidade para requerer a verba indenizatória. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, senão vejamos: “RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE DE CARGA. DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. 

DEMORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA. 

AUTOR QUE É O MOTORISTA DO VEÍCULO, CONSTANDO COMO 

TRANSPORTADOR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. LEGISLAÇÃO QUE 

VISA PROTEGER O TRANSPORTADOR. RÉ QUE NÃO PROCEDEU COM A 

DESCARGA EM TEMPO HÁBIL, RESPONDENDO PELOS DANOS ADVINDOS 

DA SUA MOROSIDADE. ULTRAPASSADO EM 24 HORAS O PRAZO DE 

TOLERÂNCIA PREVISTO NA LEI N. 11.442/07 QUE É DE 05 HORAS. DEVER 

DE INDENIZAR PELOS DANOS ADVINDOS, DE ACORDO COM O ART. 11, § 

5º, DA LEI N. 11.442/07. DEVIDA A DIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007592280, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 20/07/2018)”. Ademais, assiste razão também 

a esta embargante quanto à existência de omissão no dispositivo, uma vez 

que não declarou que a condenação imposta é de forma solidária, omissão 

esta que será suprida ao final da análise dos embargos. Igualmente, 

constata-se que de fato houve o alegado erro material nos cálculos 

elaborados na sentença, tendo em vista que foi utilizado o valor de R$ 

1,60 por tonelada/hora para o cálculo do valor da indenização em vez de 

R$ 1,38. Verifica-se que o valor por tonelada/hora é de fato R$ 1,38, tendo 

em vista a data dos fatos, bem como por ter sido o próprio parâmetro 

utilizado pelo autor em seus cálculos. Por fim, verifica-se que a parte 

embargante VLI Multimodal alega contradição na apuração do atraso no 

descarregamento, que de acordo com a sentença prolatada correspondeu 

a 00h55min. Sustenta que não há saldo de horas a ser requerido a título 

de ressarcimento por diárias, sob o fundamento de que o próprio 

embargado alega que a data prevista para chegada no pátio de triagem 

era do dia 20/01/2016 às 22h00min até 21/01/16 às 02h00min, e que uma 

vez que o descarregamento foi realizado às 05h55min do dia 21/01/2016, 

foi observado o prazo de 05 horas previsto em lei. Contudo, não há 

qualquer contradição, uma vez que a sentença considerou que a chegada 

da parte autora para o descarregamento ocorreu dia 21/01/16 às 

00h00min e não às 02h00min como pretende a embargante. Portanto, teria 

a embargante até às 05h00min para realizar a descarga, e uma vez que 

esta ocorreu as 05h55min, considerou-se o excesso de 00h55min de 

espera. Por sua vez, a parte autora Rafael de Bona e também embargante, 

igualmente alega contradição na sentença quanto a data reconhecida 

como o marco da chegada do autor para o descarregamento da carga, 

uma vez que utilizou por base a data de previsão de chegada, a qual aduz 

não poder ser considerada por se tratar de um agendamento realizado 

entre as duas rés, Rodobelo e VLI, sustentando que a chegada para a 

descarga ocorreu em 17/01/2016 às 21h30min. Entretanto, embora a parte 

autora alegue que a chegada ocorreu em 17/01/2016 às 21h30min, 

conforme já anotado na sentença o comprovante de viagem é o único 

documento que comprova a provável chegada do reclamante, que não 

corresponde ao horário alegado pelo autor. Embora a DANFE indique que a 

data da saída do caminhão ocorreu em 15.01.2016, conforme o próprio 

documento descreve tal data é referente a saída e não a chegada, e 

embora seja mais concebível acreditar que para percorrer um trajeto 

1.433,7 KM um caminhão leva em torno de um dia e meio e não cinco dias, 

a prova produzida nos autos indica previsão de chegada no dia 

21.01.2016, não havendo documento atestando de forma clara o dia em 

que efetivamente o autor chegou, razão pela qual o comprovante de 

viagem foi utilizado como parâmetro, não havendo contradição na 

sentença quanto ao estabelecimento de tal marco. Por fim, a parte 

autora/embargante alega contradição no valor considerado como a 

capacidade total do veículo, uma vez que a sentença anotou como sendo 

de 27 (vinte e sete) toneladas, quando o peso da carga foi 36.230 KG. 

Realmente, assiste razão ao autor/embargante, uma vez que os 

documentos juntados aos autos demonstram que o veículo da parte autora 

transportava 36.230 KG, sendo que a pesagem da carga corresponde a 

36120 KG, o que indica que a capacidade do veículo é superior a 27 

toneladas. Portanto, deve ser considerada a carga que estava sendo 

transportada, que de acordo com a pesagem corresponde a 36.120 KG. 

Dessa forma, tendo em vista que houve omissão no dispositivo da 

sentença, erro material nos cálculos quanto ao valor equivalente por 

tonelada/hora, bem como quanto ao valor considerado como a capacidade 

total do veículo, passo a sanar os vícios apontados, realizando novos 

cálculos, bem como fazendo constar nova redação à fundamentação da 

sentença a partir do trecho abaixo retificado: Para a carga de 36.230 kg, o 

comprovante de viagem demonstra que as rés só seriam responsáveis 

pelas estadias a partir da previsão de descarregamento, em 21/01/2016, 

às 00h00min, até porque a empresa destinatária inseriu tal previsão para 

organizar-se internamente para o recebimento de cargas, tendo sido 

recebida a mercadoria (2ª pesagem) somente no dia 21/01/2016, às 

05h55min (id. 4000974 - Pág. 4). O atraso, portanto, correspondeu a 

00h55min, já descontadas as 05 horas de tolerância. A indenização pelo 

excesso de tempo em carga/descarga é de R$ 1,38 por tonelada/hora da 

capacidade total do veículo, nos termos do art. 11, § 5°, da lei nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 144 de 975



11.442/2007, uma vez que os fatos ocorreram em janeiro de 2016, bem 

como o fato de que os cálculos apresentados pelo autor utilizaram referido 

valor. Ainda, há de se considerar que a carga transportada era de 36.120 

KG (id. n. 4000974 - Pág. 4). Portanto: Valor de cada hora tonelada: R$ 

1,38 x 36.120 toneladas = R$ 49,84. Conversão dos minutos em hora: 

00h55min ÷ 60min = 0,91 horas. Valor devido: 49,84 hora/tonelada x 0,91 

hora = R$ 45,35. O atraso, portanto, correspondeu a período infimamente 

superior ao previsto na Lei nº 11.442/07, que dispõe: Art. 11. (...) § 5º O 

prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário 

de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao 

endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo 

de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e 

trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Parágrafo com 

redação dada pela Lei nº 13.103, de 2/3/2015, publicada no DOU de 

4/4/2015, em vigor 45 dias após a publicação) Dessa forma, considerando 

o tempo de espera do autor para o descarregamento das cargas, bem 

como a quantidade de cada carga que estava transportando, correta a 

condenação das rés ao pagamento de estadias no valor de R$ 45,35. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar 

solidariamente as reclamadas a: - PAGAREM à parte autora a título de 

estadia o valor de R$ 45,35, com correção monetária pelo INPC a partir da 

data do descarregamento e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir da citação. Por tais razões, conheço dos 

presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e os ACOLHO 

PARCIALMENTE a fim de sanar os erros materiais acima apontados, 

integrando a sentença. No mais, a decisão embargada permanece 

inalterada. P. I.C. Transitada em julgado, sem que haja interposição de 

recurso, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 07 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000768-81.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUZINETE CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Primeiramente, registro 

que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os 

documentos juntados no presente feito são suficientes para uma decisão 

segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Sustenta a 

parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente negativado 

pela reclamada por um débito no valor de R$ 497,13, e que desconhece a 

negativação, pois não tem em mente a solicitação de serviço ou produto 

que ocasionou a inclusão. Requer assim, seja a ré condenada à 

reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as informações 

negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito e a declaração da 

inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou questões 

preliminares e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Primeiramente, rejeito a preliminar 

suscitada pela ré de incompetência do Juizado Especial Cível ante a 

necessidade de prova pericial, eis que a perícia no caso dos autos é 

prova dispensável, sendo possível analisar o feito de acordo com os 

documentos apresentados nos autos. Passo a julgar o mérito. Embora 

alegue a parte autora o desconhecimento de débito contraído com a ré, a 

reclamada comprovou ser cessionária de direitos de créditos e outras 

avenças do Banco Bradesco, juntando aos autos certidão cartorária da 

existência de termo de cessão específico entre a empresa cedente e a 

cessionária (id. 1 15548735 - p.1) do crédito decorrente do contrato n° 

6834060-1586-0520832-346, que vem a ser exatamente o documento 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela ré em face da autora (id. 

14026443, p.6). Neste particular, a reclamada demonstrou a legítima 

origem do débito negativado, demonstrando que o contrato nº. 

6834060-1586-0520832-346 foi inscrito no SPC/SERASA por ausência de 

pagamento de dívida de Cartão de Crédito, conforme faturas juntadas aos 

autos pela ré. Logo, restou evidente que o contrato cedido é aquele que 

foi objeto de restrição creditícia no SPC/SERASA. Nota-se que em 

impugnação o autor não fez prova de haver quitado a dívida, quer ao 

credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). Por fim, 

apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o 

artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor 

pague a quem não é o verdadeiro credor. Não possui, contudo, o efeito de 

desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a 

legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação 

pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos 

morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não 

é o caso dos autos. Portanto, o lançamento de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em decorrência do não pagamento do débito foi realizado 

pela reclamada em exercício regular de direito. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 07 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000609-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000609-42.2018.8.11.0037. Vistos etc. Verifico que as partes 

compareceram a audiência de mediação, mas não chegaram ao acordo (ID 

13159239 - Pág. 1). Assim, considerando que a requerida, devidamente 

citada, não contestou a ação, decreto-lhe a revelia sem, contudo, aplicar 

os efeitos inerentes ao instituto por se tratar de ação de versa sobre 

direito indisponível. Designo audiência de conciliação para o dia 

20/03/2019 às 14h30min. Intime-se o autor por meio de oficial de justiça, 

vez que é assistido pela Defensoria Pública. Intime-se à ré por meio de seu 

advogado (ID 13126560 - Pág. 1). Ciência à Defensoria e ao Ministério 

Público. Serve cópia da presente como mandado. Cumpra-se. Primavera 

do Leste, 16 de Outubro de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007564-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORACI FERREIRA BATISTA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO BATISTA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007564-89.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FLORACI FERREIRA BATISTA 

REQUERIDO: ALTAMIRO BATISTA DO CARMO Vistos, etc. Recebo a inicial 

na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite 

sob segredo de justiça. Considerando que a parte autora não tem 

conhecimento do paradeiro do réu, procedo à consulta dos dados 

cadastrais dos mesmo junto à Infojud (Receita Federal) e ao Renajud 

(DETRAN). Determino que a Secretaria de Vara realize a consulta junto ao 

SIEL. Obtido endereço, cite-se e intime-se o requerido para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal, bem como, para que compareça 

na audiência de mediação a ser designada pela secretaria de vara. 

Apresentada contestação, intime-se a parte contrária para impugnação. 

Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 10/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004506-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNY SOUZA BELEM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIANA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004506-15.2017.8.11.0037. AUTOR(A): JOHNY SOUZA BELEM RÉU: 

KASSIANA APARECIDA PINHEIRO DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em 

vista que o requerido não foi localizado, consoante certidão de id. 

15921576 e considerando os princípios da cooperação, celeridade e 

economia processual, procedo à busca de endereço da parte requerida 

junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Localizado endereço diverso do 

constante nos autos, proceda-se a citação e intimação do requerido. 

Transcorrido o prazo do requerido, não sendo localizado novo endereço, 

ou não sendo o requerido encontrado no eventual novo endereço obtido, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Serve a presente como mandado/oficio, sendo o 

caso. Primavera do Leste, 10/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002987-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RUBERLEI STORCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDIMYLLA KAOANY STORCH (RÉU)

YASMIN RAFAELLA STORCH (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002987-05.2017.8.11.0037. AUTOR(A): GELSON RUBERLEI STORCH 

RÉU: LUDIMYLLA KAOANY STORCH, YASMIN RAFAELLA STORCH Vistos 

etc. Tendo em vista que a parte requerida não foi localizada no endereço 

informado na petição inicial e considerando os princípios da cooperação, 

celeridade e economia processual, procedo à busca de endereço da 

requerida junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Localizado novo 

endereço, proceda-se nova citação da requerida. Após, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Serve a presente como 

mandado/oficio, sendo o caso. Primavera do Leste, 10/12/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137115 Nr: 8373-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEPDS, LVRVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8373-38.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: C. E. P. De S. e LAURA VIRGINIA RIBEIRO VILELA 

PEREIRA

PARTE RÉQUERIDA: CARLOS RODRIGUES DE SOUZA NETO

FINALIDADE: Citação do requerido para que tome ciência da inicial, bem 

como caso queira apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Alimentos C/C Alimentos 

Provisórios e Guarda ajuizada por C.E.P. de S., representado pela genitora 

LAURA VIRGINÍA RIBEIRO VILELA PEREIRA. Pretende a autora, a guarda 

definitiva do menor e a fixação de alimentos provisórios e definitivos no 

importe de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente, bem como 

50% (cinquenta por cento) de despesas extraordinárias

DESPACHO: Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação do 

requerido restaram infrutíferas, consoante fls.16v e 27, tenho que o 

mesmo está em local incerto, razão pela qual, defiro o pedido de fls.32/33 

e nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em 

atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio a Defensoria Pública como curador especial, para apresentar 

defesa em favor do requerido, no prazo de lei. Na hipótese acima exposta, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, intime-se a 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hélio Schneider 

Paulus Neto, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140460 Nr: 10484-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDO, APDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 10484-92.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: ERIK DANIEL DE OLIVEIRA e ANA PAULA DE OLIVEIRA 

SILVA

PARTE RÉ: LUCIANO ALVES FEITOSA

CITANDO(A, S): LUCIANO ALVES FEITOSA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 440,85

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor acima 

indicado, comprovar que já o fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de prisão civil.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução de alimentos em que Erick 

Daniel de Oliveira, representtado por sua genitora Ana Paula de Oliveira 

Silva move em face do seu genitor Luciano Alves Feitosa. As partes 

acordaram que o genitor pagaria a filha a título de alimentos o valor de 

20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente. Contudo, o genitor não 

efetuou o pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2014. Desse modo, se faz necessária a presente ação.

DESPACHO: Vistos etc. Considerando que a tentativa de citação do 

requerido restou infrutífera, consoante fls. 23/24, bem como que a 

requerente não sabe a atual localização deste, tenho que o mesmo está 

em local incerto e não sabido, razão pela qual, defiro o pedido de fls.27-v 

e nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em 

atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei. Na 

hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. 

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156153 Nr: 7247-16.2015.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7247-16.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MIRIAN MARIA ALVES FEITOSA

PARTE RÉQUERIDA: PAULO HENRIQUE RUFINO FEITOSA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: PAULO HENRIQUE RUFINO FEITOSA

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de divórcio direto litigioso, 

impetrado por MIRIAN MARIA ALVES FEITOSA, CPF: 024.772.333-94 em 

face de PAULO HENRIQUE RUFINO FEITOSA. A requernte contraiu 

matrimonio com o requerido em 24 de janeiro de 2006, sob o regime de 

Comunhão parcial de bens. Durante a convivência não tiveram filhos e não 

constituíram bens a serem partilhados.

DECISÃO/DESPACHO: Considerando que as tentativas de citação do 

requerido restaram infrutíferas, consoante fls.19 e 34, bem como que a 

requerente não sabe a atual localização deste, tenho que o mesmo está 

em local incerto, razão pela qual, defiro o pedido de fls.36 e nos termos do 

art. 256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em atenção ao 

disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei. Na 

hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. 

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA OTTENIO, 

digitei.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7247-16.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MIRIAN MARIA ALVES FEITOSA

PARTE RÉQUERIDA: PAULO HENRIQUE RUFINO FEITOSA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: PAULO HENRIQUE RUFINO FEITOSA

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de divórcio direto litigioso, 

impetrado por MIRIAN MARIA ALVES FEITOSA, CPF: 024.772.333-94 em 

face de PAULO HENRIQUE RUFINO FEITOSA. A requernte contraiu 

matrimonio com o requerido em 24 de janeiro de 2006, sob o regime de 

Comunhão parcial de bens. Durante a convivência não tiveram filhos e não 

constituíram bens a serem partilhados.

DECISÃO/DESPACHO: Considerando que as tentativas de citação do 

requerido restaram infrutíferas, consoante fls.19 e 34, bem como que a 

requerente não sabe a atual localização deste, tenho que o mesmo está 

em local incerto, razão pela qual, defiro o pedido de fls.36 e nos termos do 

art. 256, II, do CPC, determino sua citação editalícia. Em atenção ao 

disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei. Na 

hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. 

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA OTTENIO, 

digitei.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154938 Nr: 6732-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDRMJ, LVDRJ, SMDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6732-78.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GABRIEL DA ROCHA MARTINS JUNGLES e LUANY 

VITÓRIA DA ROCHA JUNGLES e SELMA MARIA DA ROCHA MARTINS

PARTE RÉQUERIDA: GILSON JUNGLES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: GILSON JUNGLES

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, da parte Executada, de 

conformidade com o despacho ao final transcrito e com a petição inicial, 

cuja cópia segue anexa, para que no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 825,85, mais as 

parcelas vincendas ao decorrer do processo, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), que somará ao valor principal, bem como o 

desencadeamento dos atos expropriatórios.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, 

impetrada por GABRIEL DA ROCHA MARTINS JUNGLES E LUANY VITORIA 

DA ROCHA JUNGLES, neste ato representado pela sua genitora, SELMA 

MARIA DA ROCHA MARTINS em face de GILSON JUNGLES. O executado, 

não cumpriu com a sua obrigação, deixando de repassar em Dezembro de 

2014 o valor de 96% (noventa e seis por cento), do salário mínimo vigente 

referente a parcela do décimo terceiro salário, somando o total de R$ 

825,85 (oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), mais 

as parcelas vincendas atualizadas ao decorrer do processo.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Cite-se o requerido por edital, tendo em 

vista a informação de que se encontra em local incerto e não sabido, com 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código 

de Processo Civil. Na hipótese de o requerido não apresentar 

contestação, desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pública 

para promover a sua defesa. Em seguida, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Primavera do Leste-MT, 26/07/2018.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA OTTENIO, 

digitei.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144826 Nr: 1955-50.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGTDS, LTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1955-50.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCAS GABRIEL TAFAREL DE SOUZA e LEIDIANE 

TAFAREL DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida alimentar, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

Advertindo-o que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos com 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Prestação Alimentícia, 

impetrada por LUCAS GABRIEL TAFAREL DE SOUZA, menor impúbere, 

representado por sua genitora, LEIDIANE TAFAREL DOS SANTOS, em 

face de EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA. O Requerido não efetuou o 

pagamento das despesas extraordinárias referente as despesas 

farmacêuticas e com vestuário dos meses de maio a dezembro de 2014. 

Desse modo o valor do débito é de R$ 294,03 (duzentos e noventa e 

quatro reais e três centavos), a ser atualizada no momento do pagamento.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Cite-se o requerido por edital, tendo em 

vista a informação de que se encontra em local incerto e não sabido, com 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código 

de Processo Civil. Na hipótese de o requerido não apresentar 

contestação, desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pública 

para promover a sua defesa. Em seguida, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Primavera do Leste-MT, 23/07/2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA OTTENIO, 

digitei.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1955-50.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCAS GABRIEL TAFAREL DE SOUZA e LEIDIANE 

TAFAREL DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida alimentar, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

Advertindo-o que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos com 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Prestação Alimentícia, 

impetrada por LUCAS GABRIEL TAFAREL DE SOUZA, menor impúbere, 

representado por sua genitora, LEIDIANE TAFAREL DOS SANTOS, em 

face de EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA. O Requerido não efetuou o 

pagamento das despesas extraordinárias referente as despesas 

farmacêuticas e com vestuário dos meses de maio a dezembro de 2014. 

Desse modo o valor do débito é de R$ 294,03 (duzentos e noventa e 

quatro reais e três centavos), a ser atualizada no momento do pagamento.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Cite-se o requerido por edital, tendo em 

vista a informação de que se encontra em local incerto e não sabido, com 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código 

de Processo Civil. Na hipótese de o requerido não apresentar 

contestação, desde já nomeio como curador especial a Defensoria Pública 

para promover a sua defesa. Em seguida, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Primavera do Leste-MT, 23/07/2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA OTTENIO, 

digitei.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.
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Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144865 Nr: 1994-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNBP, DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1994-47.2015.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: NICOLLY NATALIA BOZIN PACIFICO e DEBORA BOZIN

PARTE RÉ: MARCOS ANTONIO PACIFICO

CITANDO(A, S): MARCOS ANTONIO PACIFICO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.228,69

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, efetuar o 

pagamento dos alimentos em atraso, no valor acima indicado, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento) que somará ao valor principal, 

bem como o desencadeamento dos atos expropriatórios.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de execução de alimentos em que 

Nicolly Natalia Bozin Pacifico, representada por sua genitora Debora 

Bozina move em face do seu genitor Marcos Antonio Pacifico. As partes 

acordaram que o genitor pagaria a filha a título de alimentos o valor de 

60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente além de 50% das 

despesas extraórdinárias, Contudo, o genitor não efetuou o pagamento 

dos meses de setembro, novembro e dezembro de 2014. Desse modo, se 

faz necessária a presente ação.

DESPACHO: Código: 144865.Vistos etc.Considerando que as tentativas de 

citação do requerido restaram infrutíferas, consoante fls.25v/36, bem 

como que a requerente não sabe a atual localização deste, tenho que o 

mesmo está em local incerto e não sabido, razão pela qual, defiro o pedido 

de fls.39 e nos termos do art. 256, II, do CPC, determino sua citação 

editalícia. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 

20 (vinte) dias.Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de 

resposta, desde já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a 

petição inicial para apresente defesa em favor do executado, no prazo de 

lei. Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender 

d e  d i r e i t o ,  n o  p r a z o  d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s . A p ó s , 

conclusos.Cumpra-se.Primavera do Leste, 26/07/2018.Eviner ValérioJuiz 

de Direito em substituição

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40054 Nr: 2493-46.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, LFDSS, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2493-46.2006.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT e LUIZ 

FERNANDO DE SOUZA SANTOS e DEJANE MORAES DE SOUZA

PARTE RÉQUERIDA: EDEMILTON DA SILVA SANTOS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: EDEMILTON DA SILVA SANTOS

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida alimentar, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

Advertindo-o que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos com 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Execução de Alimentos 

impetrada por LUIZ FERNADO DA SILVA SANTOS, neste ato representado 

por sua genitora DEJANE MORAES DE SOUZA em face de EDEMILTON DA 

SILVA SANTOS. O executado não vem cumprindo com as suas 

obrigações, do período de março a 15/10/2014, totalizando o valor de R$ 

73.967,35 (setenta e três mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta 

e cinco centavos) mais as vincendas no decorrer da ação.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc...Considerando o decurso do lapso 

temporal desde a última atualização do débito alimentar, proceda-se a 

nova atualização do cálculo, conforme determinação contida na decisão 

de f. 70/71. O Ministério Público pugnou pela citação por edital do 

executado, diante da reiteradas tentativas frustradas de sua localização. 

Antes, porém, de deferir o petitório ministerial de f. 74, determino à 

Secretaria de Vara que proceda à nova consulta ao sistema SIEL, na 

tentativa de obter o atual endereço do executado. Caso encontrado 

endereço diverso do constante dos autos, expeça-se mandado de 

intimação do executado para pagar no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

inexitosa a diligência, defiro o pedido de intimação do executado por edital, 

pelo prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo para pagamento, vista ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JULIANA OTTENIO, 

digitei.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152371 Nr: 5512-45.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSC, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20442-O, PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5512-45.2015.811.0037

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: JORDELINA MARIA DA SILVA CARLOS e ANTONIO 

CARLOS

PARTE RÉ: FRANCIELE DA SILVEIRA REIS

CITANDO(A, S): FRANCIELE DA SILVEIRA REIS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de Liminar 

dos infantes ANGELO ANTONIO REIS, ANTONIO MARCOS REIS CARLOS e 

JORDANA FRANCINY REIS CARLOS, ajuizada por JORDELINA MARIA DA 

SILVA CARLOS e ANTÔNIO CARLOS em desfavor de FRANCIELE DA 

SILVEIRA REIS, todos qualificados nos autos. Narra a peça vestibular que 

as crianças Angelo Antonio ( d.n. 12.06.1998), Antonio Marcos 

(07.08.2000) e Jordana Franciny (d.n. 04.11.2002) são filhos de Angelo 

Marcelo Carlos e da requerida Franciele da Silveira Reis. Relatam que são 

genitores de Angelo Marcelo Carlos, falecido em 04.11.2003, e que 

exercem a guarda dos netos. Alegam que a genitora dos infantes, ora 

demandada, reside em Curitiba/PR e deixou as crianças aos cuidados dos 

avós Por essa razão, pugnam sejam deferidos, liminarmente, alimentos 

provisórios no valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte que a 

requerida vem recebendo, bem como a concessão da guarda provisória 

das crianças ANGELO ANTONIO REIS, ANTONIO MARCOS REIS CARLOS 

e JORDANA FRANCINY REIS CARLOS e ao final, o julgamento procedente 

do pleito, com a concessão definitiva da guarda.

DESPACHO: Vistos etc.Considerando que as tentativas de citação do 

requerido restaram infrutíferas, consoante fls.49/55, bem como que os 

requerentes não sabe a atual localização desta, tenho que o mesmo está 

em local incerto e não sabido, razão pela qual, defiro como requer o 

Ministério Público às fls. 73 e nos termos do art. 256, II, do CPC, determino 

sua citação editalícia. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

apresentação de resposta, desde já, nomeio Defensor Público diverso do 

que subscreveu a petição inicial para apresente defesa em favor do 

executado, no prazo de lei. Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os 

autos à Defensoria Pública.Sem prejuízo, oficie-se a Secretaria Municipal 

de Saúde para que forneça atendimento com otorrinolaringologista, bem 

como o Exame de Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC) à 

adolescente Jordana, conforme solicitado pelo NAMEI.Cumpra-se.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139749 Nr: 10119-38.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJVM, DRSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Diante da certidão de fls. 501, intimo ambas as partes para se 

manifestarem quanto ao prosseguimento do feito no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170282 Nr: 5349-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS DOS SANTOS GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA MAIONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 5349-31.2016.811.0037

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

REQUERENTE: INÊS DOS SANTOS GUADAGNIN

INTERDITANDA: VIRGINIA MAIONE DOS SANTOS FINALIDADE: DECRETAR 

A INTERDIÇÃO

RESUMO DA INICIAL:

 A interditanda é mãe da requerente e está acometida da doença “Mal de 

Alzheimer” (COD. DIAGNOSTICO 10- G30) em estado avançado, 

necessitando, dessa forma, de curador e, em razão disso a propositura 

da presente ação se faz necessária para a efetiva proteção de seus 

interesses. Sendo assim, a requerente pugna por sua nomeação na 

qualidade de curadora de sua mãe, afim de gerir seus interesses em geral.

SETENÇA:

 “Vistos, etc.(..)É o relatório. Decido.(..) Assim, considerando que as 

condições mentais da interditanda o torna incapaz para praticar os atos da 

vida civil, entendo por bem decretar a interdição, nos termos da lei. Ante o 

exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da ré, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida da interditando, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos do 

interditado (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar da interditanda. 

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema. Intimem-se. Cumpra-se, 

servindo cópia da presente como mandado/ofício. Cumpra-se.”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

Primavera do Leste - MT, 7 de dezembro de 2018. Lindinalva Lopes da 

Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109668 Nr: 8841-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO, ERNESTO 

RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Conforme decisão de Fls.91, intímo a parte requerida por intermédio de 

seu advogado para que se manifeste sobre o pedido de habiltação do 

crédito em nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004478-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANUEL GONZALEZ ABARRIO (REQUERENTE)

ROSANGELA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004478-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA ZIMMERMANN, 

JOSE MANUEL GONZALEZ ABARRIO Vistos etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Primavera do Leste-MT, 10/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 5228-37.2015.811.0037

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EXECUTADO(A,S): BOA FOMENTO MERCANTIL LTDA e GIOVANI DADALT 

CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI e NIVALDO CAVANHOLI 

FERNANDES

CITANDO(A,S): Executados(as): Giovani Dadalt Crespani, Cpf: 

61154997049, Rg: 3054958768 SSP RS Filiação: João Osmar dos Santos 

Crespani e Neide T. Dadalt Crespani, data de nascimento: 07/08/1974, 

brasileiro(a), natural de Fontoura Xavier-RS, casado(a), comerciante, 

empresário

Executados(as): Aline Viecili Crespani, Cpf: 70150559100, Rg: 

1..098.477-1 SSP MT Filiação: Sergio Claudio Viecili e Miriam Edela Viecili, 

data de nascimento: 25/10/1979, brasileiro(a), natural de Ijui-RS, 

casado(a), empresário, arquiteta, Executados(as): Nivaldo Cavanholi 

Fernandes, Cpf: 15470318915, Rg: 271169 SSP SC Filiação: , brasileiro(a),

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/08/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.622.577,42

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exquente é administradora de grupos de 

consórcios devidamente autorizada a operar no País, através de 

competente registro perante o Banco Central do Brasil. Sendo os 

executados Consorciada e fiadores , na confiança permitiu-se ao fiador e 

procurador Giovani a responsabilidade de proceder ao devido registro e 

averbação das escrituras de Confissão de Dívida e de Compra e Venda, o 

que foi por ele não aceito...

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elizandra B. de Campos Silva - Técnica 

Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007723-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007723-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANILSON ARRUDA DA 

SILVA REQUERIDO: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE 

VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Vistos etc. A 

parte autora relata que adquiriu um veículo da parte requerida, pela 

importância de R$ 46.890,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e noventa 

reais), presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo da manutenção do sustento próprio. 

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007792-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO STUMPF EGGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007792-64.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SAVIO STUMPF EGGER RÉU: 

AGUINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA Vistos etc. A parte autora 

pretende promover a cobrança, relativa à instrumento contratual, na qual é 

credora da quantia corresponde à R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e 

quinhentos reais) reais, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade 

para pagar as despesas do processo sem prejuízo da manutenção do 

sustento próprio. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007987-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DANILO JUNG (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 16923109, BEM COMO 

PARA PAGAR A DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA , COMPROVANDO O 

MESMO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007067-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETROLIN ELENA DA MOTTA SILVA BAGUES (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA,, COMPROVANDO O MESMO NOS 

AUTOS. BEM COMO INTIMAR DA DECISÃO DO ID. 16435345.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004778-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ARAUJO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004778-72.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): EVERALDO ARAUJO MONTEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018 , às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005148-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA MARIA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005148-85.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROSICLEIA MARIA GUIMARAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002027-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1002027-15.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Indenização por Danos 

Materiais, Moral e Estético Requerente: Ana Maria da Conceição Ribeiro 

Requerido: Hospital e Maternidade São Lucas Primavera Ltda. Vistos etc. 

A dispensa voluntária do acompanhamento de equipe de enfermagem, 

bem como a ausência de submissão ao procedimento de avaliação 

denotam a alteração fática do panorama de incapacidade, ressoando 

impertinente a fixação de alimentos provisórios, motivo pelo qual indefiro o 

pedido respectivo. Por outro lado, a ordem liminar continua vigente e a 

determinação de custeio dos tratamentos indispensáveis permanece 

hígida, mormente porque afeta ao âmbito da lide (danos estéticos), motivo 

pelo qual determino a intimação da demandada para pagamento das 

despesas apontadas (Num.14886129), em 5 (cinco) dias, sob pena de se 

adotar as medidas judiciais para a efetivação da tutela específica (CPC, 

art.139, IV). Sem prejuízo da diligência, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de novembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002953-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO ELPIDIO LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002953-93.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ALUIZIO ELPIDIO LUCAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 10 

de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS CARLOS DOS REIS VILA NOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003679-67.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): RONIS CARLOS DOS REIS VILA NOVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 
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que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004931-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCLIN WILLYS STELLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004931-42.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): FRANCLIN WILLYS STELLE RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004185-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004185-43.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARCIA HELENA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 8horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002948-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MACHADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002948-71.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): DIOMAR MACHADO DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 8 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002948-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MACHADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002948-71.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): DIOMAR MACHADO DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 8 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004703-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE REI DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004703-33.2018.8.11.0037; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 153 de 975



AUTOR(A): IRENE REI DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 14 de dezembro de 2018, às 8 horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 10 

de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004743-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004743-15.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): IDALIA ALVES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 8 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GOMES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002456-79.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): BRUNO GOMES ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Diante da ausência da parte autora no último 

mutirão de pericias médicas e em cumprimento à decisão retro, designa-se 

a realização da perícia médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 

horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do 

perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005786-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE LOZANO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005786-84.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): THIAGO HENRIQUE LOZANO LIMA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia 

médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005342-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRAI DIAS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005342-51.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARIA IRAI DIAS ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento à decisão retro, designa a realização da perícia médica 

para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, 

conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício 

do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica 

ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no 

local, dia e hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, 

LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para 

colaborar com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 10 

de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002895-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEON MAKAROFF MILESKI MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002895-90.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): SIMEON MAKAROFF MILESKI MARCONDES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Diante da ausêndia da parte 

autora no último mutirão de pericias médicas e em cumprimento à decisão 

retro, designa-se a realização da perícia médica para o dia 14 de 

dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003591-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios de seguro dpvat (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1003591-29.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento à decisão retro, designa a 

realização da perícia médica para o dia 14 de DEZEMBRO de 2018, às 08 

horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do 

perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NERES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001288-42.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): ADAO NERES DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista a ausência da parte autora no último 

mutirão de pericias médicas e em cumprimento à decisão retro, designa-se 

a realização da perícia médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 

horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do 

perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005145-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005145-33.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): DOUGLAS SCHMIDT RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Tendo em vista a ausência da parte autora no último 

mutirão de pericias médicas e em cumprimento à decisão retro, designa-se 

a realização da perícia médica para o dia 14 de dezembro de 2018, às 08 

horas, por ordem de chegada, conforme disponibilidade de agenda do 

perito, a ser realizada no edifício do Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a 

parte autora para que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo 

consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos 

à pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WIDEFRAN DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001308-33.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): WIDEFRAN DOS SANTOS RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista a ausência da parte 

autora no último mutirão de pericias médicas e em cumprimento à decisão 

retro, designa-se a realização da perícia médica para o dia 14 de 

dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002705-64.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ADILSON FERREIRA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista a ausência da parte 

autora no último mutirão de pericias médicas e em cumprimento à decisão 

retro, designa-se a realização da perícia médica para o dia 14 de 

dezembro de 2018, às 08 horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 

22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69124 Nr: 1432-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PERERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:MT/8.656, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:MT-3.928

 INTIMO as partes que foi designado o dia 21/01/2019 , as 14:30 horas , na 

Av. Rubens de Mendonça nº 1.856, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, para a 

instalação dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119432 Nr: 1839-15.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAÍNA CLARES MARTINS, JACIARA 

CLARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117111 Nr: 7784-17.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33874 Nr: 2054-69.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMACON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON RIBEIRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de um ano conforme despacho de fls.62. 

Certifico ainda que a parte EXEQUENTE fica intimada para manifestar-se 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151149 Nr: 4908-84.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLA'S BUFFET LTDA - ME, LEONI JOÃO SALLA, 

SALETE APARECIDA QUEIRÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE RECREATIVA AQUATICA E 

BENEFICENTE PRIMAVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY AMARAL - 

OAB:18.559, GILBERTO BRESCOVICI - OAB:11280-B/MT

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl. 17 dos autos nº 

7252-38.2015.811.0037 (146171)corrigi o valor da causa para 199.968,00. 

INTIMO a parte autora para efetuar o recolhimento das custas processuais 

complementares, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (CPC, art.290). .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68922 Nr: 1231-22.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORÉLIO RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 INTIMO as partes que foi designado o dia 21/01/2019, às 14:30 horas, na 

Av. Rubens de Mendonça nº 1.856, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, para a 

instalação dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 5394-84.2006.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o Advogado MARCOS SILVA NASCIMENTO 

OAB/MT 12974-A, fica INTIMADO de que os autos encontram-se 

desarquivados, devendo requerer o que de direito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159634 Nr: 240-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:SP/287.799, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - OAB:291333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, RICARDO POMERANC MATSUMOTO - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte requerente para 

comprovar o pagamento do preparo do recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55556 Nr: 3179-67.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 Certifico que nesta data fica a parte exequente fica INTIMADA, para 

informar o endereço atualizado dos credores finduciário no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75447 Nr: 7762-27.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ZELENSKI, RUDIMAR ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMÓVEIS DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELLA CAROLINE GONÇALVES - OAB:13626, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:13044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Certifico que nesta data a advogada Dra. FERNANDA VIEIRA PINZON fica 

INTIMADA para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38296 Nr: 780-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIBRÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

PAULO KALIZAK, LILIAM APARECIDA SCHLEDER PAWLINA KALIZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238 

MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, IRACILDO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:7681/MT

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4832 Nr: 808-82.1998.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI BISOGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NOGUEIRA LUNA, OSVALDO VIEIRA DE 

ALMEIDA, TEREZINHA BOCCHI DE ALMEIDA, JACOB KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT 9.035

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimada para se 

manifestar acerca do petitorio de fls.432, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 4007-92.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL VALE DO RIO BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PANOFF COSTA - 

OAB:20.314 GO, PAULO ROBERTO FRANÇA JÚNIOR - OAB:OAB/GO 

38598, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:OAB/MT 17941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Processo nº 4007-92.2010.811.0037 (Código 71692)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agroindustrial Vale do Rio Branco Ltda.

Executado: Company Comércio e Representações Ltda.

Vistos etc.

Baixe-se a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº 4.474 

do CRI local ante a adjudicação em benefício do terceiro Marcelo Giannasi.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 754-62.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELT MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO NOVAIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957/MT

 Processo nº 754-62.2011.811.0037 (Código 101176)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Welt Motors Ltda

Executados: Carlos Gomes da Silva e Lenidalva do Socorro Queiroz da 

Silva

Vistos etc.

Intime-se o credor fiduciário para comprovar a alienação fiduciária 

incidente sobre o veículo cujo levantamento da restrição judicial se postula 

(fls.184/185), mediante apresentação do contrato correlato (Decreto-lei nº 

911/69, art.1º), em 15 (quinze) dias.

Concluída a diligência, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74968 Nr: 7286-86.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RUBENS SELICANI, BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Dias Selicani - 

OAB:288918/SP, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:29655/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 Processo nº 7286-86-2010.811.0037 (Código 74968)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Maria de Fátima Rabelo Jácomo

Executado: José Rubens Selicani

Vistos etc.

Inexistindo pagamento, inclua-se o nome do executado em cadastros de 

inadimplentes (CPC, art.782, §§3º e 5º).

Autorizo a penhora sobre os ativos financeiros existentes em nome do 

executado, nos moldes do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 50367 Nr: 5727-02.2007.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE 

INVESTIMENTO FINANCEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 

8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ALBERTO 

VILLELAFILHO - OAB:RJ/19.327, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT, TANIA MARA DE MORAIS KRAEMER - OAB:

 Processo nº 5727-02.2007.811.0037 (Código 50367)

Ação de Embargos à Execução

Embargante: Valdomiro Rocco

Embargado: Santos Credit Yield Fundo de Investimento Financeiro

Vistos etc.

Renove-se a intimação das seguradoras, consignando as advertências 

legais em caso de descumprimento da ordem judicial (CPC, art. 77, IV, 

§1º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136020 Nr: 7578-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, ZAID ARBID - OAB:1822A, ZAID ARBID - 

OAB:MT/3339-A

 Processo nº 7578-32.2014.811.0037 (Código 136020)

Liquidação por Arbitramento

Requerente: Taufick Miguel Chedick

Requerido: Agropecuária Kuluene S/C Ltda.

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do requerente Taufick Miguel Chedick, 

consoante certidão de óbito inclusa (fls.367), suspendo o curso 

processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do artigo 

313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de 

habilitação, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41343 Nr: 3788-21.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI LUIZ DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 Processo nº 3788-21.2006.811.0037 (Código 41343)

Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária

Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executado: Neri Luiz Dalbem

Vistos etc.

Ouça-se a parte exequente sobre o pedido de redução da penhora 

(fls.382/394) e documentos que o acompanham, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão para análise dos requerimentos 

pendentes, inclusive de majoração da verba honorária (fls.373/374).

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69435 Nr: 1742-20.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, 

WAGNER AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Processo nº 1742-20.2010.811.0037 (Código 69435)

Ação de Cobrança c/c Pedido de Exibição de Documentos

Requerente: Irineu Orlando

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

 Intime-se a instituição financeira requerida para apresentar os 

documentos solicitados pela parte autora, conforme postulado 

(fls.115/117), em 15 (quinze) dias, advertida de que se não cumprir com 

exatidão a decisão jurisdicional, ou criar embaraços à sua efetivação, sua 

conduta será punida como ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 

acordo com a gravidade da conduta.

Aportando os documentos, intime-se a parte autora, para manifestação.

Expirados os prazos, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112702 Nr: 3099-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

JONATHAN LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, MARIA ELISA DA COSTA HOMERCHER - 
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OAB:MT/31938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 

11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 3099-64.2012.811.0037 (Código 112702)

Ação de Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Itaú Unibanco S.A.

Executados: R. L. Indústria e Comércio de Confecções Ltda – ME e 

Jonathan Land

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar os documentos solicitados 

pelo executado (fls.111), em 15 (quinze) dias.

Aportando-se os documentos solicitados, intimem-se os executados para 

manifestação, em idêntico prazo.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175674 Nr: 8351-09.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Processo nº 8351-09.2016.811.0037 (Código 175674)Ação de 

Indenização por Ato Ilícito .É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.Há 

óbice intransponível ao prosseguimento da ação neste Juízo, tendo em 

vista a competência absoluta da Justiça do Trabalho.Com efeito, compete 

à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por 

dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho (CF, art.114, 

VI).Depreende-se, em análise preambular, que o evento causador do dano 

moral decorreu da relação de trabalho. Portanto, declaro a incompetência 

absoluta do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do 

Leste (MT), nos moldes do artigo 64, §2º, do Código de Processo Civil.Isto 

posto, declino da competência em favor da Justiça do Trabalho, Vara de 

Primavera do Leste (MT), material e territorialmente competente para o 

processo e julgamento da ação.Determino a remessa dos autos ao juiz 

competente (CPC, 64, §3º).Procedam-se às baixas e anotações 

pertinentes.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120589 Nr: 3076-84.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SABOR COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CARNES LTDA, LUCINARA DE SOUZA MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Processo nº 3076-84.2013.811.0037 (Código 120589)Ação de Execução 

por Título Extrajudicial Todavia, convêm consignar a existência de registro 

de alienação fiduciária junto ao veículo, circunstância que impede, a 

princípio, a penhora do bem, por não integrar o patrimônio do devedor.E de 

fato, sendo o veículo de propriedade fiduciária do financiador, não se 

admite a penhora do bem que não integra o patrimônio do devedor. Esse 

tem sido o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ, veja: 

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar 

o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 

contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja 

constritos. Recurso especial provido. (REsp 260.880/RS, Rel. Ministro 

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 

130)Contudo, se admite a penhora de eventuais direitos decorrentes do 

contrato de alienação fiduciária, nos moldes do artigo 835, XII, do Código 

de Processo Civil, pelo que determino que a penhora recaia 

exclusivamente sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação 

fiduciária em garantia.DO REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOO Novo Código de processo Civil erigiu a 

autocomposição como método principal para solução dos conflitos. 

Apesar do feito se encontrar em fase de execução, é dever do juízo 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição (CPC, art.139, V). 

Destarte, havendo requerimento expresso (fls.97), remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação 

de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese.DA 

CESSÃO DE DIREITOSLado outro, retifique-se a capa processual, tendo 

em vista a cessão de direitos noticiada (fls.106/119).DA CITAÇÃO POR 

EDITALAutorizo a citação por edital da executada Nobre Sabor Comércio 

Varejista de Carnes Ltda. ME. Em seguida, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171885 Nr: 6156-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO JOÃO DIDOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA e declaro a existência da relação jurídica contratual e fixo o 

valor da condenação em R$24.352,60 (vinte e quatro mil trezentos e 

cinquenta e dois reais e sessente centavos), os quais já foram 

atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por 

ocasião do cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária 

pelo INPC a contar do primeiro cálculo e juros moratórios legais a partir da 

citação (CC, art.406).Sem honorários advocatícios por ausência de 

litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os 

honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial.Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o trânsito 

em julgado e havendo requerimento expresso de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40893 Nr: 3379-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097/MT, 

MURILO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA. - OAB:3.127-A, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Processo nº 3379-45.2006.811.0037 (Código 40893)
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Cumprimento de Sentença

Exequentes: Ozana Baptista Gusmão e Murillo Espinola de Oliveira Lima

Executado: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Primavera do Leste 

(MT)

 Vistos etc.

O comando sentencial que declarou satisfeita a obrigação e extinto o 

crédito pelo pagamento transitou em julgado, consoante certidão inclusa 

(fls.250), sem oposição recursal.

Portanto, cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira e 

expeça-se o alvará, na forma postulada (fls.247), com subsequente 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Primaverado do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62043 Nr: 1807-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGEFRIDO DAVI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados, na ação monitória, pela CHEMINOVA BRASIL LTDA., em 

desfavor de SIGEFRIDO DAVI MILANESI, constituindo-se de pleno direito o 

título executivo judicial no valor correspondente em relação aos demais 

produtos adquiridos, restando excluído apenas o IMPACT, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno SIGEFRIDO ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos 

da parte CHEMINOVA na ação monitória, estes fixados em 10% sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil.Julgo, ainda, procedentes os pedidos reconvencionais, pelo 

que condeno a autora-reconvinda, CHEMINOVA BRASIL LTDA., ao 

pagamento em favor do requerido-reconvinte SIGEFRIDO DAVI MILANESI, 

com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, pelo 

que:•Condeno a empresa CHEMINOVA ao pagamento em favor de 

SIGEFRIDO da quantia equivalente a 164.100 mil sacas de soja de 60 kg, 

apurando-se o valor da saca pela cotação do dia 30/03/2006, cujo quantia 

final apurada deve ser indenizada pela empresa requerente ao requerido, 

a titulo de danos materiais, incidindo correção monetária e juros de 1% ao 

mês desde a intimação da reconvenção;•Condeno, ainda, a CHEMINOVA 

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que, 

orientando no art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% 

sobre o valor da condenação.” Ademais, os valores decorrentes das 

obrigações serão apurados em liquidação de sentença, a teor do disposto 

no artigo 491, §1. Portanto, não há qualquer obscuridade ou omissão no 

ato decisório. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que o 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154715 Nr: 6624-49.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA APARECIDA RODRIGUES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA RODRIGUES CORDEIRO, CRISTIANE 

DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 6624-49.2015.811.0037 (Código 154715)

Ação de Indenização por Danos Morais

 Requerente: Leila Aparecida Rodrigues Cordeiro

 Requeridas: Andréia Rodrigues Cordeiro e Outra

Vistos em correição permanente.

Inexistindo formalização de acordo, passo a sanear o processo.

Inexiste questão preliminar a ser apreciada.

 I – DA DECLARAÇÃO DE SANEAMENTO

 Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

 Julgo, por conseguinte, o processo saneado.

 II – DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

 Assim, estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos: a) 

responsabilidade das requeridas no rompimento do relacionamento 

amoroso da autora; b) divulgação dolosa de conversas reservadas em 

aplicativo de acesso público; c) expressões difamatórias e injuriantes.

 IV – DAS QUESTÕES RELEVANTES DE DIREITO PARA O MÉRITO

 A responsabilidade civil decorrente da exposição da imagem de terceiro 

(violação ao direito de intimidade) e configuração de dano moral 

decorrente da exposição e das ofensas.

 V – DO REQUERIMENTO DE PROVAS E ÔNUS PROCESSUAIS DAS 

PARTES

 O ônus da prova observará o disposto no artigo 373 do Código de 

Processo Civil.

 Defiro a produção de prova testemunhal (fls.147).

 VI – DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 07 de agosto 

de 2019, às 17h00min.

A parte autora deve ser intimada pessoalmente para comparecer à 

audiência a fim de prestar depoimento pessoal e advertida da pena de 

confissão caso não compareça ou, comparecendo, se recusarem a depor 

(CPC, art.385, §1º).

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte demandada apresente o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas, por Oficial de 

Justiça (CPC, art.455, §4º, IV).

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 114411 Nr: 4849-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Processo nº 4849-04.2012.811.0037 (Código 114411)

Embargos do Devedor

Embargante: R. L. Indústria e Comércio de Confecções LTDA - ME

Embargado: Itaú Unibanco S/A

Vistos etc.

Inexistem nos autos documentos relativos à cessão de crédito noticiada 

por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A 

(fls.102/103), portanto impertinente a substituição processual.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167113 Nr: 3765-26.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJULY LARISSA SASSI ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 
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20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Processo nº 3765-26.2016.811.0037 (Código 167113)Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT)É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. 

DECIDO.Inexiste qualquer contradição no provimento judicial em análise, 

eis que o arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais foi 

estabelecido em conformidade com a procedência integral do pedido de 

mérito.Com efeito, o autor não postulou pela integralidade do valor da 

indenização (R$13.500,00), apenas fez menção à alteração do valor pela 

medida provisória nº 340/2006. Em verdade, postulou pela realização de 

perícia para apuração do grau de incapacidade, com reconhecimento do 

direito à indenização.Basta ler atentamente a petição inicial. A leitura 

rápida e desatenta certamente motivou a oposição dos embargos 

declaratórios.Logo, não há contradição no ato decisório, já que o pedido 

foi julgado procedente e não parcialmente procedente.Por fim, não merece 

acolhimento o pedido subsidiário de redução dos honorários 

sucumbenciais arbitrados, uma vez que não há contradição. Há, a toda 

evidência, discordância com o posicionamento adotado na sentença. 

Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso 

adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por 

meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das 

questões já decididas.Isto posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos e condeno o embargante ao pagamento de multa na importância 

de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa ao embargado, 

na forma do artigo 1.206, §2º, do Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 10420-14.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 10420-14.2016.811.0037 (Código 179662)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Mateus Ferreira Barbosa dos Santos

 Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro CIA. de 

Seguros Gerais em face da sentença prolatada nos autos.

A pretensão recursal fundamenta-se na contradição, especificamente 

quanto ao arbitramento de honorários advocatícios no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais), o qual é excessivo e desproporcional às 

particulares da lide.

Regularmente intimada, a parte requerida sustentou em síntese, que no 

caso em questão, o arbitramento sobre o valor da condenação, foi devido, 

bem como pontuou que os embargos opostos são meramente 

protelatórios.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexiste qualquer contradição no provimento judicial em análise, eis que o 

arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais foi arbitrados, dentro 

do permissivo legal e com a liberalidade jurisdicional.

De fato, a decisão contrária à pretensão ou ao entendimento pessoal da 

parte não configura omissão ou contradição, mas o exercício regular da 

jurisdição, mediante livre convencimento e persuasão racional.

Logo, não há omissão. Há, a toda evidência, discordância com o 

posicionamento adotado na sentença. Assim, a reforma deve ser buscada 

mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente 

impertinente a pretensão articulada através de embargos declaratórios, os 

quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177919 Nr: 9536-82.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIRIA SOARES DE LIMA, CRISTIANE SANTOS GOMES 

DO NASCIMENTO, JASSIANE SANTOS GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCI HONÓRIO DE OLIVEIRA, REGINALDO 

SANCHES, BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS S/A, ANDERSON 

MINSON DE OLIVEIRA, A. M. DE OLIVEIRA TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MARTINI - 

OAB:OAB/PR 45.868, PAULO SERGIO BERTO - OAB:37716, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 9536-82.2016.811.0037 (Código 177919)

Ação de Indenização por Acidente de Trânsito

Requerentes: Juliria Soares de Lima e Outros

Requeridos: Alci Honório de Oliveira e Outros

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por A. M. de Oliveira 

Transportes EPP, Alci Honorio de Oliveira, Anderson Minson de Oliveira e 

Reginaldo Sanches, em face da sentença homologatória do acordo 

(fls.286).

A pretensão recursal fundamenta-se na ausência de determinação de 

expedição de alvará para levantamento dos honorários advocatícios 

pactuados.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há omissão judicante que legitime a oposição de embargos 

declaratórios.

Com efeito, o acordo foi homologado nos exatos termos em que foi 

pactuado. A ulterior expedição de alvará é providência cartorária 

decorrente, por ato ordinatório da Secretaria Judicial, apenas submetido à 

subscrição judicial.

 Destarte, ante a manifesta inexistência de omissão, rejeito os embargos 

de declaração opostos. Determino, todavia, que a Secretaria Judicial ultime 

as providências cartorárias pertinentes para efetivação do acordo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122521 Nr: 5058-36.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONNY OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT

 Processo nº 5058-36.2013.811.0037 (Código 122521)

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reconhecimento 

de Prática Ilícita c/c Condenatória a Reparação dos Danos Decorrentes

 Requerente: Jonny Oliveira Lima

Requerido: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

Vistos etc.

Tendo em vista o conteúdo do ofício incluso (fls.118) e o decurso do lapso 

temporal, determino a reiteração da intimação do perito nomeado.

Em havendo informação quanto a manutenção do afastamento do perito 

nomeado ou a impossibilidade de realização da perícia, solicite-se, ao 

Coordenador de Perícia de Identificação Técnica, a indicação de perito 

grafotécnico, para a aferição da autenticidade da assinatura lançada no 

contrato de financiamento nº 104140037431, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.
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Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140202 Nr: 10331-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Processo nº 10331-59-2014.811.0037 (Código 140202)

Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Taufick Miguel Chedick

Embargada: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do embargante Taufick Miguel Chedick, 

consoante certidão de óbito inclusa (fls.232), suspendo o curso 

processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do artigo 

313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre o pedido de 

habilitação, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66559 Nr: 6406-31.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DARONCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Borges de Bastos, BRUNO SOARES 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENHUR CASAROLLI - 

OAB:40.209, CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - OAB:13170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº 6406-31-2009.811.0037 (Código 66559)

Ação de Anulação de Procuração e Escritura Pública e Cancelamento de 

Registro

Requerente: Rejane Daronch

Requerido: Valdemar Borges de Bastos

Requerido: Bruno Soares Braga

Vistos etc.

Tendo em vista o conteúdo do ofício incluso (fls.119) e o decurso do lapso 

temporal, determino a reiteração da intimação do perito nomeado.

Em havendo informação quanto a manutenção do afastamento do perito 

nomeado ou a impossibilidade de realização da perícia, solicite-se, ao 

Coordenador de Perícia de Identificação Técnica, a indicação de perito 

grafotécnico, para a aferição da autenticidade da assinatura, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 04 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123431 Nr: 5987-69.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SANTINHA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 5987-69.2013.811.0037 (Código 123431)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

 Requerente: Benedita Santinha do Nascimento

 Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido 

liminar proposta por Benedita Sandinha do Nascimento em face do Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, as partes 

formalizaram acordo sobre o objeto da lide, desistindo das ações 

propostas e protestando pela extinção processual (fls.77/78).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes conforme acordado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166401 Nr: 3359-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11546-A, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, e consolido nas mãos do autor a posse e o domínio 

pleno e exclusivo do bem alienado fiduciariamente, cuja apreensão liminar 

torno definitiva.Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário, compete às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do artigo 3º, §1º, do 

Decreto-lei nº 911/69.Nos termos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, no 

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas.Destarte, intime-se a empresa Bradesco 

Financiamentos S/A para apesentar a devida prestação de contas, em 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, sob pena 

da omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de 

multa de até vinte por cento do valor da causa (CPC, art.77, IV e 

§2º);Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, 

especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

06 de dezembro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124992 Nr: 7558-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 

8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de RONALDO CARDOSO DA SILVA, declaro 

rescindido o contrato realizado entre as partes e consolido nas mãos do 

autor o domínio e a posse plena e exclusiva dos bens descritos à fl. 

05-verso.” Portanto, não há qualquer omissão no ato decisório. O que 

pode haver, quando muito, é a discordância da embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isso posto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106522 Nr: 5579-49.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno a parte demandada na obrigação de fazer, 

convertida em perdas e danos pelo valor do dano material (R$ 3.050,25), 

acrescida de juros legais (CC, art.406) e correção monetária pelo INPC 

desde a data do desembolso, bem como ao pagamento de indenização, a 

título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente a partir da sentença (STJ, Súmula 362), e juros moratórios 

a contar da data da sentença, haja vista se tratar de responsabilidade 

contratual (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018), ratificando a 

obrigação de pagamento das astreintes no valor de R$ 50.158,79 

(cinquenta mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos). 

A liminar perdeu o objeto. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% 

sobre o valor da condenação relativa aos pedidos de mérito, nos moldes 

do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115288 Nr: 5828-63.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 5828-63.2012.811.0037 (Código 115288)Ação de 

Reintegração de Posse .É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.Há, de fato, 

contradição no ato judicante, motivo pelo qual me penitencio com a parte 

embargante e passo a suprimir a deliberação contraditória.De fato, nos 

autos da recuperação judicial nº 2735-92.2012.811.0037 (Código 112398), 

da recuperanda Giramundo Comércio e Transportes Ltda. ME, não há 

qualquer deliberação prorrogando o prazo de blindagem para além do 

período de fiscalização judicial, inclusive já transcorrido.A bem da 

verdade, transcorrido o período de acompanhamento judicial, foi 

determinada a elaboração do relatório a que alude o artigo 63, inciso III, da 

Lei nº 11.101/05, para efetivo encerramento da recuperação 

judicial.Inexiste, outrossim, qualquer determinação superior obstando a 

retirada dos bens da posse da empresa, tendo o agravo de instrumento nº 

2276/2013 deixado de contemplar os veículos deste feito.Portanto, dada a 

extraconcursalidade já reconhecida dos bens (art.49, §3º, da Lei nº 

11.101/05), imperativa a retomada imediata da posse.Isso posto, acolho os 

embargos de declaração e retifico as disposições relativas à manutenção 

da posse, autorizando a imediata reintegração em favor da instituição 

Safra Leasing S/A. Int ime-se.  Expeça-se o necessár io . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 447-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE BARBOSA SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, Renata susete Cauduro Napuri - 

OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MECENA 

DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 13558

 Processo nº 447-40.2013.811.0037 (Código 118103)Ação de Busca e 

Apreensão Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.Determino a 

inserção, via Sistema RENAJUD, da restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como sua subsequente retirada após a apreensão 

(Decreto-lei nº 911/69, art.3º, §9º).Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169297 Nr: 4942-25.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINO OLIMPIO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 4942-25.2016.811.0037 (Código 169297)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Osmarino Olímpio Caetano

 Requerido: Porto Seguro CIA. de Seguros

Vistos etc.
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Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro CIA. de 

Seguros Gerais em face da sentença prolatada nos autos.

A pretensão recursal fundamenta-se na contradição, especificamente 

quanto ao arbitramento de honorários advocatícios no importe de 

R$2.000,00 (dois mil reais), o qual é excessivo e desproporcional às 

particulares da lide.

Regularmente intimada, a parte requerida sustentou em síntese, que no 

caso em questão, o arbitramento sobre o valor da condenação, foi devido, 

bem como pontuou que os embargos opostos são meramente 

protelatórios.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexiste qualquer contradição no provimento judicial em análise, eis que o 

arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais foi efetuado dentro do 

permissivo legal e com a liberalidade jurisdicional.

De fato, a decisão contrária à pretensão ou ao entendimento pessoal da 

parte não configura omissão ou contradição, mas o exercício regular da 

jurisdição, mediante livre convencimento e persuasão racional.

Logo, não há omissão. Há, a toda evidência, discordância com o 

posicionamento adotado na sentença. Assim, a reforma deve ser buscada 

mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente 

impertinente a pretensão articulada através de embargos declaratórios, os 

quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138789 Nr: 9553-89.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SIDNEI APPELT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:MT 

8.072, GEORGE ROBERTO BUZETI - OAB:10039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Processo nº 9553-89.2014.811.0037 (Código 138789)

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória de 

Danos Morais

 Requerente: Adair Sodnei Appelt

 Requerido: Banco Bradesco S/A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adair Sodnei Appelt em 

face da sentença proferida às fls.83/84, sob o fundamento de omissão, 

consistente na ausência de deliberação judicial quanto ao requerimento 

inicial de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há efetiva omissão no ato decisório quanto a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Sobreleva registrar, todavia, que a concessão não 

exime o beneficiário dos ônus sucumbenciais, apenas suspendendo a 

exigibilidade.

Isto posto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e sano a omissão, 

passando a constar do ato decisório: “Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146533 Nr: 2777-39.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JESUS LOURENÇO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSÓRCIOS LTDA, MARCONSOR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO A. 

HEPP RODRIGUES - OAB:MT/ 19.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO BRANCO JÚNIOR - 

OAB:86475-SP, ELIÉZER DIAS PEREIRA - OAB:OAB/SP 278.328, 

MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 292.532

 Processo nº 2777-39.2015.811.0037 (Código 146533)Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais 

DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 14 de agosto 

de 2019, às 16h00min.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que 

as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c 

art.450).Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC art.455, caput).A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).VII – DAS PROVIDÊNCIAS 

DERRADEIRAS Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos 

causídicos.Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173403 Nr: 7000-98.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CUNHA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 7000-98.2016.811.0037 (173403)Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT).É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.Inexiste 

qualquer contradição no provimento judicial em análise, eis que o 

arbitramento judicial dos honorários sucumbenciais foi estabelecido em 

conformidade com a procedência integral do pedido de mérito.Com efeito, 

o autor não postulou pela integralidade do valor da indenização 

(R$13.500,00), apenas fez menção à alteração do valor pela medida 

provisória nº 340/2006. Em verdade, postulou pela realização de perícia 

para apuração do grau de incapacidade, com reconhecimento do direito à 

indenização.Basta ler atentamente a petição inicial. A leitura rápida e 

desatenta certamente motivou a oposição dos embargos 

declaratórios.Logo, não há contradição no ato decisório, já que o pedido 

foi julgado procedente e não parcialmente procedente.Por fim, não merece 

acolhimento o pedido subsidiário de redução dos honorários 

sucumbenciais arbitrados, uma vez que não há contradição. Há, a toda 

evidência, discordância com o posicionamento adotado na sentença. 

Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso 

adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por 

meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das 

questões já decididas.Isto posto, rejeito os embargos de declaração 

opostos e condeno o embargante ao pagamento de multa na importância 

de 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa ao embargado, 

na forma do artigo 1.206, §2º, do Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 153427 Nr: 5996-60.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRAVIN, PEDRO 

GERALDO BRAVIN, EDSON HOSHIKA, LUIZ CARLOS BRAVIN, ASSEPLAN 

- PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER FRANCISCO CASTILHO 

- OAB:PR 43493, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, 

NEMO ELOY VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MOISÉS MESSIAS DE REZENDE - 

OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Processo nº 5996-60.2015.811.0037 (Código 153427)Ação Cominatória 

c/c Indenização por Ato Ilícito V – DO REQUERIMENTO DE PROVAS E 

ÔNUS PROCESSUAIS DAS PARTES O ônus da prova observará o 

disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de 

prova pericial, documental, testemunhal e depoimento pessoal 

(fls.230/233).A produção de prova documental observará, todavia, o 

disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.Nomeio a empresa 

especializada REAL BRASIL CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E 

AVALIAÇÕES, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 

1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).Intime-se a 

empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de 

honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, art.465, §2º).Apresentada a 

proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a proposta de 

honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos (CPC, 

art.465, §1º).Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a 

finalidade do artigo 470 do Código de Processo Civil.VI – DAS 

PROVIDÊNCIAS DERRADEIRAS Expeça-se ofício à Delegacia Regional do 

Mato Grosso ligada ao Ministério da Agricultura requisitando fotocópia de 

procedimento administrativo eventualmente existente envolvendo as 

partes.A audiência de instrução será designada após a entrega do laudo 

pericial.Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos 

causídicos.Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153428 Nr: 5997-45.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRAVIN, PEDRO 

GERALDO BRAVIN, EDSON HOSHIKA, LUIZ CARLOS BRAVIN, ASSEPLAN 

- PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANGELO DOMINGUES - 

OAB:PR 60.201, FAGNER FRANCISCO CASTILHO - OAB:PR 43493, 

MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, NEMO ELOY VIDAL 

NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MOISES MESSIAS DE REZENDE - 

OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Processo nº 5997-45.2015.811.0037 (Código 153428)Ação Cominatória 

c/c Indenização por Ato da prova observará o disposto no artigo 373 do 

Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova pericial, documental, 

testemunhal e depoimento pessoal (fls.256/259).A produção de prova 

documental observará, todavia, o disposto no artigo 435 do Código de 

Processo Civil.Nomeio a empresa especializada REAL BRASIL 

CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço 

profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).Intime-se a empresa nomeada para 

apresentar, em 5 (cinco) dias: I- proposta de honorários; II - currículo, com 

comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(CPC, art.465, §2º).Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes sobre a proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no 

prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, 

art.465, §3º).Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º).Apresentados os quesitos pelas 

partes, conclusos para a finalidade do artigo 470 do Código de Processo 

Civil.A audiência de instrução e julgamento será designada após a 

realização da prova pericial.VI – DAS PROVIDÊNCIAS DERRADEIRAS 

Expeça-se ofício à Delegacia Regional do Mato Grosso ligada ao Ministério 

da Agricultura requisitando fotocópia de procedimento administrativo 

eventualmente existente envolvendo as partes.Intimem-se as partes, por 

intermédio dos respectivos causídicos.Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 06 de dezembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 10419-29.2016.811.0037 (Código 179661)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

Requerente: Mateus Ferreira Barbosa dos Santos

Requerido: Porto Seguro Cia. de Seguros

 Vistos etc.

 Intime-se o perito nomeado para designar nova data para a realização da 

perícia, advertindo a parte autora, na ocasião da intimação, de que o seu 

não comparecimento, de forma injustificada, implicará na preclusão da 

prova pericial postulada e o feito será julgado no estado em que se 

encontra.

Intimem-se. Cumpra-se..

Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155313 Nr: 6907-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL FLORENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, 

LEONARDO DE MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KOZOFF - 

OAB:OAB/MT 16372, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 6907-72.2015.811.0037 (Código 155313)Cumprimento de 

SentençaÉ A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO. Há, de fato, contradição 

judicante, motivo pelo qual revogo a disposição extintiva da deliberação 

judicial, mantendo o curso regular do cumprimento de sentença.O termo de 

acordo é absolutamente claro ao requerer a suspensão da ação pelo 

prazo de cumprimento das obrigações, circunstância que denota a 

impertinência da extinção processual.Sobreleva registrar, por oportuno, 

que as obrigações envolvidas na avença se delimitam ao: (i) pagamento 

do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em favor do exequente 

Joel Florenço de Souza; (ii) apresentação de auditoria para apuração de 

haveres; (iii) obrigação de fazer consistente na baixa imediata da empresa 

Monte Alegre Indústria de Alimentos Ltda., assumindo a obrigação de 

assinatura de todos os documentos necessários.Quanto ao valor, há 

registro do adimplemento parcial da obrigação (fls.186), razão pela qual a 

parte deve ser intimada para comunicar o adimplemento integral da 

avença.Por fim, a obrigação decorrente da baixa imediata na empresa 

Monte Alegre Indústria de Alimentos Ltda., acaso descumprida, poderá 

ensejar a propositura do respectivo cumprimento de sentença, objetivando 
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a supressão da declaração de vontade. Isso posto, acolho parcialmente 

os embargos de declaração, sano a contradição e suspendo o curso 

processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c artigo 922, ambos do Código 

de Processo Civil, durante o prazo concedido pelo credor para que o 

devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Expirado o prazo, 

intimem-se as partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.Transcorrido o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de dezembro 

de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135925 Nr: 7501-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SPAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:MT/15626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Certifico que torno sem efeito a publicação do movimento "Despacho - 

Mero Expediente de 22/10/2018" disponibilizado no DJE nº 10365 de 

24/10/2018 e publicado no dia 25/10/2018, por não haver despacho no 

processo físico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67523 Nr: 7245-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO, ROBERTO 

CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT, TRAJANO CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 intimação do Executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 39183 Nr: 1727-90.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BRUNETTA, GUILHERME BRUNETTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA, CHEMINOVA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, GUILHERME 

FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129632 Nr: 2420-93.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ SOUZA PARENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR ALEGRE BRITES - ME (PNEUS 

IPORA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108876 Nr: 8066-89.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO FUKUHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPEZ - OAB:MT 

11.877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178016 Nr: 9591-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, ALBERTO SCHLITTER, JADILMO 

JOSE ZANATA, ALCEU HENRIQUE DA SILVA, FELIPE SCHIMIDT 

MACHADO, CLEBER HENRIQUE DA SILVA, Samoel da Silva, NABOR 

ROMANCINI, JAIRTON AFONSO ZANATA, MARIA BORTOLANZA, 

RICARDO RESENDE DE MELO, RAFAEL DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

Márcia Calicchio da Cruz, ALTAIR PIOVEZAN, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ANTONIO DE MELLO, MARCELO ANDRE 

KONAGESKI, ALBERT PIOVEZAN, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL AGNOL - 

OAB:20898/MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SANDRA MARA 

BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13206, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE 

LIMA - OAB:4257-B/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, MARLI TEREZINHA 

MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data o advogado Dr. DARLEY DA SILVA CAMARGO – 

MT 6.526-B, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120640 Nr: 3128-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006685-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GHENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR CREMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007136-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERREIRA RICARDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006522-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. P. (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o débito e 

não ofereceu embargos, apesar de citada. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003647-62.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP, JOSE DE 

SANTANA JUNIOR Vistos. Defiro o pedido de penhora on line em favor 

dos executados. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de novembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000285-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINE TEIXEIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar , no prazo legal, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006211-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. U. D. S. S. (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte não requereu o que de direito, 

apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo legal, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000487-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou a 

Distribuição ca Carta Precatória, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar 
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nos autos , no prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006139-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA KARINY DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74238 Nr: 6557-60.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165369 Nr: 2838-60.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO NICOLINO - 

OAB:12900, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA Leondina Moro , PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146572 Nr: 2789-53.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, MARCELO SALVI - OAB:22.364 

MT, PATRICIA CRISTINA DE AMORIM - OAB:

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165366 Nr: 2836-90.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ALVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE - ME, 

CLEITON OTÁVIO DA SILVA TRINDADE, CENI BARCELAR TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA Leondina Moro , PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 5730-83.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG-M, LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132158 Nr: 4520-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORANILDA VALADÃO CORREIA, THIAGO 

ANTONIO LUPIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164098 Nr: 2266-07.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39367 Nr: 1865-57.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO FERNANDES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 
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OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117562 Nr: 8240-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDCECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12801 Nr: 1399-73.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FRANCISQUINE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHEMAR D'SAMPAIO FERRAZ - 

OAB:MT 5001, MARIA APARECIDA FRAZÃO ZUNTA - OAB:MT 4055, 

MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte REQUERIDA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166883 Nr: 3628-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA BARROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 3861-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JOSIANE PEDROSO, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17772 Nr: 2624-94.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDB-IECDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECSL, OB, GAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Augusto Grellert - 

OAB:OAB/PR 38.282, DEMÉTRIO BEREHULKA - OAB:13822, JOEL 

FERREIRA LIMA - OAB:24350/PR, MARCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44.237/RS, PAULO HENRIQUE BEREHULKA - 

OAB:356640 -PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203133 Nr: 863-32.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON, LARI KOLLN, HOJE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43273 Nr: 5684-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES, GUILHERME 

FARIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147048 Nr: 3054-55.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LOPES RODRIGUES, LUCIANE APARECIDA 

ARUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLAINE MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22847 Nr: 79-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2485 Nr: 1129-83.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CHIAMOLERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ANTONIO GIUMBELLI 

JR - OAB:SC-25249, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170235 Nr: 5334-62.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO & MATTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO , PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126468 Nr: 9016-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:SP/ 292.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156541 Nr: 7427-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, OLGA IOLANDA 

LERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, especificar 

quais documentos deseja desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104208 Nr: 3167-48.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

comparecer nesta secretaria para retirar o edital de citação, para fins de 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75211 Nr: 7525-90.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BARNES - OAB:RS 

56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 

13.386

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31202 Nr: 3400-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ADRIANE KETZER MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 
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que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 3815-38.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 3388-07.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO LUIZ BRUNETTA, VERA LUCIA 

TAFAREL BRUNETTA, PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRIVÂNIA DA SILVA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 23.006/O, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73332 Nr: 5656-92.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BATTISTI NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGÉRIO FREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119787 Nr: 2231-52.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA, MARLON CRISTIANO 

BUSS, ADIR FREO, ELOIZA CRISTINA CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140514 Nr: 10518-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MARODIN - ME, JAIR MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146496 Nr: 2772-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES MARICATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162525 Nr: 1461-54.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAS, REAS, FABIANA APARECIDA ALVES SILVA, 

NHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2502-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORNAC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALMEIDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLYSSON PEREIRA CAMPOS - 

OAB:MG/ 101.913, ELANE CRISTINA CALDEIRA - OAB:MG/163459, 

RENATA ALTIVO DELLARETTI - OAB:MG/ 85467, ROBERTA 

PARREIRAS MORAIS - OAB:MG/ 134984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17369 Nr: 2300-07.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARZ, JLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, CYNTIA PACHECO DA 
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CUNHA - OAB:174982, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, 

SILVIA MELONI DE OLIVEIRA - OAB:139.433, VAGNER POLO - 

OAB:97277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71018 Nr: 3332-32.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:MT 4419, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138166 Nr: 9124-25.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139604 Nr: 10031-97.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ANTONIO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147 OAB/DF, BENITO CID. CONDE NETO - OAB:40.716-A 

OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147128 Nr: 3082-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME, OZEAS 

DOS SANTOS, ELAINE CRISTINE HITOMI TAMURA TOMITAM, ADRIANO 

TOMITAM, RENATO TOMITAM, JOSCELINA MARIA TOMITAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 

22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151920 Nr: 5237-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS E BENS LTDA - EPP, GIOVANI DADALT CRESPANI, 

ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157032 Nr: 7654-22.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BELINATI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136567 Nr: 7992-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305 Nr: 588-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.726-MT, VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:22.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 
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05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 1280-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDES AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40364 Nr: 2853-78.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA 

GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT/9565, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51471 Nr: 6775-93.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE - 

OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 425-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGERIO 

BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115206 Nr: 5740-25.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE ATANAZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122066 Nr: 4594-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 5399-62.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VIEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LEOPOLDINO 

- OAB:MT 14.291-A, KARULLINY NEVES DA SILVA - OAB:19.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 6484-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCILANDIA MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:24334/GO, HELDER MONTEIRO COSTA - OAB:GO-24.340, 

LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - OAB:25014/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125910 Nr: 8479-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FILHO CORREA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GIROLOMETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WENDELL OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:MT/ 14394
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131037 Nr: 3598-77.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A, SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA - 

OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENNYNK FERNANDO PRATES 

- OAB:20967

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143247 Nr: 1286-94.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE NUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144142 Nr: 1680-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. COSTA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155972 Nr: 7161-45.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO FARIAS ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159901 Nr: 375-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111853 Nr: 2298-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70994 Nr: 3308-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: M A P DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32847 Nr: 1067-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICESL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39249 Nr: 1774-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, SALMA ASTUTT TANNURE, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644, RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:MT / 21.426/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58508 Nr: 6160-69.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANY GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:MG 30325, LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - 

OAB:84983/MG, MARCOS GONÇALVES SILVA DE URU - OAB:MG 

79.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 3945-18.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO TAVARES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141025 Nr: 194-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA 

MENEZES GALVÃO, ROMELIO SALLES DALCIN, CLARA BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT / 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO BARUFALDI - 

OAB:OAB/MT 14473 A, CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - 

OAB:55179/RS, LUÍS FERNANDO BARUFALDI - OAB:65.309-RS, LUIS 

FERNANDO ROESLER BARUFALDI - OAB:65309 RS, NATALIA INEZ 

IORA - OAB:73202 RS, WILSON ALEXANDRE BARUFALDI - 

OAB:OAB/RS - 47058, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152536 Nr: 5587-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IGNÊS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159753 Nr: 291-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43340 Nr: 6836-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUSA TRATORPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120135 Nr: 2604-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIAZI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43341 Nr: 5705-75.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFALO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE AUXILIADORA DORILEO 

ROSA - OAB:OAB/MT 10046-E, Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT, 

ROSANE ROMERO RAVAZI - OAB:OAB/MT 12629, TANIA BENEDITA 

CORREA - OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

comparecer nesta secretaria para retirar o edital de citação, para fins de 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161830 Nr: 1171-39.2016.811.0037
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 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES DAMORIN FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, 

comparecer nesta secretaria para retirar o edital de citação, para fins de 

publicação.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-90 CONSIGNATÓRIA DE ALUGUÉIS

Processo Número: 1001848-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA BASEI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001848-18.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE RÉU: SANDRA MARA BASEI Vistos. Ausentes questões 

preliminares e estando presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para 

prosseguimento. Ainda, defiro o pedido de produção de provas sobre os 

fatos narrados e designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26/02/2019 às 14h. Fixo como ponto controvertido a existência 

de débitos referente ao aluguel do imóvel. Determino o comparecimento 

pessoal de um representante da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. Consigno que, em face do princípio da 

celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de Processo 

Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato processual 

independente de intimação realizada pelo Juízo, as quais deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Ressalto que as 

testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Sem prejuízo das 

providências acima, considerando que já foi realizada a constatação do 

imóvel, determino a imediata liberação e entrega das chaves para a 

requerida SANDRA MARA BASEI, a serem retiradas na secretaria deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de novembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001846-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - 313.531.341-72 (PROCURADOR)

ROQUE PEREIRA NETO OAB - MT5613/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001846-48.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANGELICA ESTER FONSECA 

GEAROLA RÉU: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

PROCURADOR: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. Sobre a petição de 

ID nº 15712831 e documentos de ID nº 15712835, diga a parte requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGOS ZANOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001275-43.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SEBASTIAO DOMINGOS ZANOLI 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento, devendo a parte requerente 

informar se o procedimento foi realizado. Com a especificação das 

provas, vista dos autos ao Ministério Público e conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001917-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DIAS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001917-50.2017.8.11.0037. AUTOR(A): SUSANA DIAS DE CAMPOS RÉU: 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA HAGEMANN LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De 

Primavera Do Leste - Imprev (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000261-58.2017.8.11.0037. AUTOR(A): ANA CLAUDIA HAGEMANN 

LOPES RÉU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Intime-se a parte requerida para 

manifestar-se sobre o pedido de desistência de ID nº 15396750, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001626-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR(A))

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001626-50.2017.8.11.0037. AUTOR(A): AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL 

LTDA, AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA RÉU: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO aduzindo, em síntese, a existência de omissão na 

sentença de id n. 13238284, vez que julgou o feito extinto sem resolução 

do mérito e não condenou a parte requerente a em honorários 

advocatícios. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez que padece de 

omissão a decisão objurgada, ante a ausência de condenação em 

honorários advocatícios. Não obstante, tendo em vista o Princípio da 

causalidade, bem como a apresentação de contestação pelo Estado, os 

honorários são devidos. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA 

DÍVIDA, CONDENANDO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1. No caso dos 

autos, houve pagamento da dívida após o ajuizamento da execução e 

depois do oferecimento dos embargos. 2. A condenação em honorários 

advocatícios se pauta pelo princípio da causalidade, ou seja, somente 

aquele que deu causa à ação ou ao incidente processual é que deve 

arcar com as despesas deles decorrentes. Art. 85, § 10, do CPC/2015. 3. 

Embora o embargante sustente que não efetuou o pagamento do débito, 

mas sim o real proprietário do veículo, não há qualquer prova nos autos 

acerca do alegado na petição inicial, permanecendo a responsabilidade do 

executado pelo pagamento da dívida. 4. O fato do pagamento ter sido 

realizado por terceiro, possuidor direto do bem, não tem relevância para 

fins de sucumbência porque o embargante é contribuinte do imposto, 

tendo legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 

Entendimento do STJ no REsp 1685654/MG e no AREsp 1194592. 5. Em 

virtude da ausência de pagamento do IPVA antes da distribuição da 

execução fiscal, deve ser considerado que o embargante deu causa ao 

ajuizamento da ação. 6. Magistrado de primeiro grau que corretamente 

deixou de condenar o embargante ao pagamento dos honorários 

advocatícios, pois não houve oferecimento de impugnação pelo Estado, 

deixando o embargado de apresentar defesa. Inexistência de trabalho a 

ser compensado. Fazenda Pública que se manifestou nos autos apenas 

para informar o pagamento do débito, não tendo o embargado direito ao 

recebimento de honorários nos embargos à execução fiscal. 7. Com 

relação às custas, tendo o embargante dado causa ao ajuizamento da 

execução fiscal e, consequentemente, ao oferecimento dos embargos, 

deve permanecer a sua condenação ao pagamento das despesas 

processuais. 8. Sentença que se mantém. 9. NEGA-SE PROVIMENTO AOS 

RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00515226820178190001 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 11 VARA FAZ PUBLICA, Relator: SÉRGIO SEABRA VARELLA, 

Data de Julgamento: 21/03/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 22/03/2018). Ante o exposto, 

presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES 

PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de id n. 13238284, 

fazendo constar: “(...) Fixo honorários advocatícios em 8% (oito) por 

cento sobre o valor do débito, a serem pagos pelo requerente em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil”. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004296-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY CAIUBI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004296-61.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARILEY CAIUBI SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Previamente a prolação da 

sentença, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o Decreto nº 

1719/2018, que regulamenta o exercício das atividades dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no âmbito 

do Município, bem como acerca da notícia de efetivação das agentes 

comunitárias, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, venham os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004557-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HIROSHI DA CUNHA KANACILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004557-89.2018.8.11.0037. AUTOR(A): RICARDO HIROSHI DA CUNHA 

KANACILO RÉU: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. DEFIRO o pedido de ID n. 15927738, 

devendo a Secretaria proceder aos atos necessários para a inclusão do 

MUNICÍPIO no polo passivo da demanda. Sem prejuízo, proceda-se a 

intimação do autor para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 

15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351, ambos do Código de Processo 

Civil. Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006331-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOSINO DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1006331-57.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): CARMOSINO DE AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oferecidos por CARMOSINO DE AQUINO aduzindo, em síntese, a 

existência de contradição na decisão de id n. 15372557, visto que 

indeferiu a tutela sob o argumento de que para almejar o benefício, 

liminarmente, há necessidade de comprovação da incapacidade mediante 

laudo pericial. No entanto, alega o embargante que juntou aos autos laudo 

médico, bem como laudo do INSS. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Primeiramente, analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 
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irresignação em relação à decisão de id n. 15372557. Desse modo, 

entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem 

por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo 

que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, 

vejamos: “Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, 

a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” 

“Os embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual 

já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” Insta consignar que a decisão 

atacada observou os requisitos legais para sua existência e validade, não 

havendo que se falar em qualquer omissão ou contradição que ensejasse 

sua reforma, como pretende a parte. Não obstante, oportuno salientar que, 

para almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo de 

perito nomeado pelo juízo, a fim de atestar a alegada incapacidade 

temporária ou permanente para o exercício de atividades habituais. 

Importante ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir 

as dúvidas da parte embargante ou responder questionamentos a respeito 

do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou 

obscuridades. Neste sentido: ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER 

JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 

0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: DIDEROT DE FIGUEIREDO E 

OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS 

FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o recorrente interpôs os 

presentes embargos de declaração com a finalidade de 

pré-questionamento, para a futura interposição de recurso especial e/ou 

extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer 

obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de omissão nele 

observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses previstas na lei. 

Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o atendimento da 

pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais lembrar que os 

declaratórios não se prestam para questionamentos, mas para dirimir 

omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes motivos, nega-se 

provimento aos presentes embargos de declaração. Rio de Janeiro, de 

2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA Desembargadora Relatora. 

(TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 0057067-69.2010.8.19.0000, 

Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 26/01/2011, DECIMA 

OITAVA CAMARA CIVEL). Ante o exposto, presentes os requisitos 

previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a decisão de id n. 15372557, pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Cumpra-se integralmente a decisão de id n. 15372557, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera 

do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108114 Nr: 7271-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130536 Nr: 3164-88.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121155 Nr: 3651-92.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153975 Nr: 6230-42.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA PENTEADO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129291 Nr: 2124-71.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 
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de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165478 Nr: 2875-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARX ANDRE DA CUNHA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Silva de Oliveira - 

OAB:70.891RS

 Processo nº: 2875-87.2016.811.0037 (Código 165478)

Vistos.

Defiro o pedido de informações junto à Delegacia da Receita Federal, 

através do Sistema INFOJUD e ao Sistema SIEL.

Defiro, ainda, o pedido de expedição de ofício às concessionárias de água 

e energia, bem como às empresas de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, a 

fim de buscar o endereço dos executados.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, expeça-se mandado de citação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de setembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121351 Nr: 3853-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRETCHEN A. DOS SANTOS -ME, GRETCHEN 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:16433-B

 Vistos em correição.

Proceda-se a juntada do documento constante no lembrete.

Após, sendo o caso, intime-se a parte contrária para se manifestar; do 

contrário, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121351 Nr: 3853-69.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRETCHEN A. DOS SANTOS -ME, GRETCHEN 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:16433-B

 Processo nº 3853-69.2013.811.0037 (Código 121351)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de GRETCHEN A. DOS SANTOS – ME e 

GRETCHEN ALVES DOS SANTOS, na qual a parte exequente informa o 

pagamento integral do débito executado e, assim, requer a extinção do 

feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

59.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Sem prejuízo, considerando que o pagamento ocorreu após a citação, 

perfeitamente cabível a condenação do executado ao pagamento de 

honorários advocatícios.

 Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinta a execução fiscal pelo pagamento 

do principal antes da citação do executado, não cabe a fixação de 

honorários advocatícios. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível 

Nº 70040581811, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 17/02/2011) 

(TJ-RS - AC: 70040581811 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Data de Julgamento: 17/02/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2011)]

TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A condenação em 

honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da 

sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo 

o dever de pagar a verba honorária à parte contrária. 2. Quando do 

ajuizamento da demanda, existia o legítimo interesse de agir, era fundada a 

pretensão, e a extinção do processo se deu pelo pagamento com os 

benefícios da MP nº 75/2002. Assim, o Fisco não demandou indevidamente 

em juízo. Mantida a condenação honorária disposta na sentença. (TRF-4 - 

AC: 876 RS 1999.71.01.000876-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 21/07/2010, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

03/08/2010)

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do débito, a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165478 Nr: 2875-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARX ANDRE DA CUNHA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Silva de Oliveira - 

OAB:70.891RS

 Processo nº: 2875-87.2016.811.0037 (Código 165478)

SENTENÇA

Vistos.
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 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de MARX ANDRÉ DA CUNHA FORTES, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 51/52, a parte exequente pugnou pela desistência do feito e sua 

extinção, ante o cancelamento da CDA.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114751 Nr: 5262-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, LUCIANO PICOLOTO, MILTON 

ELIAS JUNIOR, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROCAMP COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ: 

05920656000146. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.288,70 (Um mil e duzentos e oitenta e oito 

reais e setenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105074 Nr: 4064-76.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAIS ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADMAIS ADMINISTRAÇÃO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08227698000194. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102639 Nr: 8689-90.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CELSO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CELSO MARTINS DE SOUZA, Cpf: 

20682921149, Rg: 316.033, Filiação: Maria de Souza, data de nascimento: 

24/01/1952, brasileiro(a), natural de Iguaçu-GO, casado(a), mecanico, 

Telefone 66-9203-8010. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de penalidades legais..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102470 Nr: 1871-88.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. A. MARTINS & MARTINS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): C. J. A. MARTINS & MARTINS LTDA - ME, 

CNPJ: 07197868000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 553,62 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e 

sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de das penalidades legais..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4138 Nr: 1694-47.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA CÂNDIDA DA SILVA 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS LORENSINI - 

OAB:6250/MT, SOLANGE DE HOLANDA R. WHELAN - OAB:MAT. 

1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ETERMAT MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 00945519000142. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.522,11 (Um mil e quinhentos e vinte e dois 

reais e onze centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406 Nr: 662-41.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDIMAR SERVI. DE TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUIDIMAR SERVI. DE TRATORES LTDA, 

CNPJ: 24983769000135. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 456,47 (Quatrocentos e cinquenta e seis reais 

e quarenta e sete centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de penalidades legais..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 10 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145918 Nr: 2497-68.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APOLINÁRIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, CLEUZA ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2497-68.2015.811.0037 (Código 145918)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte autora para, querendo, impugnar as 

contestações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 350 e 

351, ambos do Código de Processo Civil.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de novembro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012115-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LIMA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011164-43.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DI FILIPO (REQUERIDO)

EDINA SOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Diante da notícia de descumprimento do acordo firmado entre as 

partes e homologado em Juízo, intime-se o executado para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a dívida ou comprovar o cumprimento do acordo, 

ou requerer o que entender de direito, sob pena de prosseguimento da 

presente execução. Serve a presente de mandado/carta intimação. Após, 

voltem os autos conclusos. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011539-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN AVELINO DELMONDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o devedor, pelo correio, com AR, para cumprir a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 
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débito. Primavera do Leste/MT, 07 de dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004056-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE JORGE DE MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BEDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o exequente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o CPF/CNPJ do executado, para fins de penhora on line. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. P. do Leste/MT, 06 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000010-74.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDO CADORE 

REQUERIDO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Vistos, Ante a 

petição do evento n°16565581, resigne-se a audiência de conciliação com 

as providencias de praxe. Proceda-se o cancelamento da audiência 

designada para o dia 19/12/2018, às 11:00 horas. Intime-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011558-79.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEZZOMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON KREBS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011558-79.2013.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANO MEZZOMO 

REQUERIDO: ALISON KREBS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, na qual não 

houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou bens 

penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante o 

exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 08 de novembro de 

2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 08 de 

novembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-09.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000661-09.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: WOLNEY DE MOURA Vistos, Defiro 

pedido retro. Expeça-se alvará do valor parcial bloqueado (R$ 121,84), 

com acréscimos. Defiro o prazo de 60 dias para que a parte exequente 

indique bens penhoráveis ou requeira o que entender de direito. 

PRIMAVERA DO LESTE, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-75.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ORSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO - B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Intime-se o devedor, pelo correio, com AR, para cumprir a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo se o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010660-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. SEGATTO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES (REQUERIDO)

GODOFREDO ALVES MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1003260-81.2017.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

A. J. SEGATTO E CIA LTDA - ME. Parte(s) Ré(s): GODOFREDO ALVES 

MACEDO e AUDENIA FLÁVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES. Data e 

horário: 07 de dezembro de 2018, 07h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI. Parte Autora(s): A. J. SEGATTO E CIA 

LTDA – ME representado pelo seu proprietário AMAURI JOSE SEGATTO, 

CPF 408.394.430-72. Advogado(a): MANOEL MAZZUTTI NETO. OAB/MT. 

16.647. AUSENTES Parte(s) Ré(s): GODOFREDO ALVES MACEDO e 

AUDENIA FLÁVIA PEREIRA DE SOUZA DELMONDES. OCORRÊNCIAS 

Aberta a sessão, feito o pregão, foram constatadas as presenças acima 

mencionadas. Na sequência, foi constatado a ausência dos demandados. 

Em análise aos autos, consigno que a pessoa de Audenia Flávia Pereira 

de Souza Delmones foi devidamente intimada pelo seu advogado, 

registrado ciência através do ícone “Expedientes” no dia 16/10/2018. No 

entanto, não consta nos autos mandado de intimação em relação a pessoa 

de Godofredo Alves Macedo, posto que o mesmo não possui advogado 

habilitado nos autos. Dada a palavra à reclamante, esta requer o 

prosseguimento do feito, com a decretação de REVELIA das Reclamadas 

nos termos do artigo 20, da Lei n°9.099/95, e enunciado 20 do FONAJE, 

bem como a desistência da oitiva da testemunha. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz 

Leigo foi decidido: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução processual, 

façam-se os autos conclusos para sentença. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI. Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VILELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 8012176-19.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

ALINE VILELA DA SILVA. Parte(s) Ré(s): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Data e horário: 07 de dezembro de 

2018, 08h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI. Parte Autora(s): ALINE VILELA DA SILVA. Advogado(a): 

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG. OAB/MT18.393 AUSENTES Parte(s) 

Ré(s): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Parte(s) Ré(s): ESTADO DE 

MATO GROSSO. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. Na sequência, foi 

constatado a ausência dos demandados, apesar de devidamente 

intimados, através do sistema PJe, registrado ciência através do ícone 

“Expedientes” no dia 16/10/2018, bem como pelo DJe no dia 11/10/2018. 

Dada a palavra à reclamante, esta requer o prosseguimento do feito, com 

a decretação de REVELIA das Reclamadas nos termos do artigo 20, da Lei 

n°9.099/95, e enunciado 20 do FONAJE, apesar que todas as intimações 

ocorreram pelo sistema, inclusive, apresentaram contestação 

tempestivamente nos respectivos autos. DELIBERAÇÕES Pelo Juiz Leigo 

foi decidido: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução processual, 

façam-se os autos conclusos para sentença. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Willian de Oliveira Lopes Carvalho, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI. Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005646-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMAIA GUTERRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005646-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO LIMAIA GUTERRES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Defiro o pedido de Id 16914089. Intime-se o Município de 

Primavera do Leste para que providencie, no prazo de 10 dias, visita e 

avaliação para acompanhamento do requerente, bem como de todos os 

internados do mutirão realizado em 09 de agosto de 2018, nas Clínicas 

Liberdade e Rosa de Saron pela Secretaria de Saúde Municipal. Após a 

visita, deve a Secretaria apresentar Relatório, no prazo de 15 dias, 

relatando as condições de saúde física e mental em que se encontram os 

internados, bem como informar se eles estão recebendo tratamento 

médico adequado e no que consiste este tratamento. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011298-02.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido retro (Id. 14775692). Expeça- se certidão de 

crédito e dívida em favor do exequente. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. Primavera do Leste/MT, 06 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AURELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVA & AURELIO DE SOUZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REQUERIDO)

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COSTA DAVID OAB - RJ0208537A (ADVOGADO(A))

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido retro (Id. 15244589). Proceda à exclusão da 

empresa Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. do polo 

passivo da presente execução, nos termos da decisão constante no Id. 

9772477. Após, ultimadas as providências acima, e diante da notícia de 

descumprimento do acordo firmado entre as partes e homologado em 

Juízo (Id. 11045427), intime-se o executado Consorcio Engetuc para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar a dívida ou comprovar o cumprimento do 

acordo, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 
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prosseguimento da presente execução. Após, voltem os autos conclusos. 

Primavera do Leste/MT, 07 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Compulsando os autos, reputo ser caso de acolhimento do pedido 

de nulidade da intimação da parte reclamada Banco do Brasil S.A. aviada 

no Id. 13889785, tendo em vista que não restou observado o pedido 

expresso de intimação em nome dos advogados Sérvio Túlio de Barcelos 

(OAB/MT n.º 14.258-A) e José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/MT n.º 

19.081-A), formulado na petição de contestação de Id. 5800826, o que 

viola o disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas 

as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5.º 

Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos 

atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu 

desacolhimento implicará nulidade. A esse respeito, cito o seguinte julgado 

do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 

INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE 

APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE. AUSÊNCIA 

DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

NULIDADE. [...] 2. Ademais, não há qualquer nulidade a ser sanada, 

porquanto, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, na hipótese da parte estar 

representada por mais de um advogado constituído, a intimação pode ser 

realizada no nome de qualquer um deles, salvo quando houver pedido 

expresso no sentido de que seja feita exclusivamente no nome de algum, 

o que não ocorreu in casu. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no 

AgRg nos EDcl no AREsp 696.967/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017). Na mesma linha: 

Apelação cível. Responsabilidade civil. Necessidade de intimação do 

advogado indicado pela parte. Exegese do artigo 272, § 5º, do NCPC. 

Descumprimento que implica a nulidade dos atos processuais a contar da 

primeira intimação não realizada em nome do procurador indicado. 

Sentença desconstituída. Apelo prejudicado. (Apelação Cível Nº 

70076222249, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Julgado em 28/06/2018). Dessa forma, como não houve 

intimação em nome dos procuradores expressamente indicados na 

contestação (Id. 5800826), impõe-se o reconhecimento da nulidade a partir 

da sentença de Id. 12752109, com fundamento nos arts. 280 e 282 do 

CPC. Isto posto, determino a renovação da intimação do banco reclamado 

acerca da sentença de Id. 12752109. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Primavera do Leste/MT, 07 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007822-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUSAN ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007822-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIUSAN ALMEIDA LOPES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por MARIUSAN LUIZ LOPES, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de um EXAME DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO SACRA. Relata a parte 

autora, que é portador de COXARTROSE (CID M 16), a qual necessita do 

exame para identificação do tratamento adequado a ser adotado no caso 

específico da requerente. Afirma que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do exame. E ainda que, procurou o 

Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste para realizar o exame 

(Ofício nº200/2018 da Defensoria Pública – ID 16729639) e que obteve 

resposta negativa, sendo que o Município informou que tal procedimento é 

de alta complexidade e, portanto, de competência do Estado. Foi realizado 

parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – nº 2219/2018, que 

apresentou as seguintes conclusões: 1- Quanto à doença alegada: Há 

nos autos laudos médicos que atestam a doença alegada. 2- Quanto à 

necessidade dos procedimentos solicitados: há necessidade da 

realização do exame pleiteado a fim de se diagnosticar corretamente a 

patologia e avaliar sua gravidade e urgência do tratamento. 3- Quanto à 

urgência do procedimento: não se trata de exame de urgência de acordo 

com a legislação que define o que é urgência e emergência em Medicina. 

Entretanto, é um procedimento necessário para o diagnóstico correto e o 

retardamento indefinido na realização pode levar também a um atraso na 

realização do tratamento adequado, maior padecimento da Requerente e 

possível consequência mais grave, inclusive com sequelas definitivas. O 

agravante é que os pedidos datam do ano de 2017, causando grande 

sofrimento desnecessário ao Requerente. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Ricardo Bridi, ortopedista, 

CRM/MT 4511 e pelo protocolo de entrada (Id 16729625), onde se verifica 

a necessidade do exame solicitado. No que diz respeito ao perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo 

legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for 

favorável à parte requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 
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Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para MARIUSAN LUIZ LOPES (qualificado na petição inicial) o 

fornecimento de EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA 

LOMBO SACRA, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para a realização. Advirto que o não cumprimento 

da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 06 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007445-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA PEDROSO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007445-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AIDA PEDROSO DE LIMA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por AIDA PEDROSO DE LIMA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de um EXAME DE 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL. Relata a parte 

autora, que é portadora de calculose do rim e do ureter (CID: N20) a qual 

necessita do exame para identificação do tratamento adequado a ser 

adotado no caso específico da requerente. Afirma que não possui 

recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do exame. E 

ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do Leste 

para realizar o exame (Ofício nº245/2018 da Defensoria Pública – ID 

16456115) e que obteve resposta negativa, sendo que o Município 

informou que tal procedimento é de alta complexidade e, portanto, de 

competência do Estado. Foi oficiado pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – 

Ofício nº 0402/2018, que informou o seguinte: “Consultamos o sistema de 

regulação – SISREG, onde verificamos que o exame de Tomografia 

Computadorizada de abdômen foi realizado no dia 28/06/2018, às 

13h25min, na UNIMAGEM Cuiabá; Demanda atendida. Não há solicitação de 

exame pendente.” Instada a se manifestar, a parte autora declarou que 

ainda não realizou a tomografia computadorizada do abdômen total. Diante 

da divergência entre o oficiado pelo NAT e as declarações da parte 

autora, telefonei para a Clínica Unimagem, na qual teoricamente teria sido 

feito o exame, no entanto, a funcionária responsável me informou que não 

foi realizado, que não consta o nome de Ainda Pedroso de Lima no 

sistema da Clínica. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelo Relatório 

Médico, subscrito pelo Dr Jorge F. Posser, Médico, CRM/MT 3835 e pelo 

protocolo de entrada (Id 16456115), onde se verifica a necessidade do 

exame solicitado. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite 

deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 
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está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para AIDA PEDROSO DE LIMA (qualificado na petição inicial) 

o fornecimento de EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO 

ABDOMEM TOTAL, no prazo de 10 (dez) dias ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para a realização. Advirto que o não cumprimento 

da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 06 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007876-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR QUEIROZ SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007876-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO VITOR QUEIROZ 

SANTANA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de 

fazer com tutela de urgência proposta por JOÃO VITOR QUEIROZ 

SANTANA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o procedimento IMPLANTE DE 

ANEL INTRAESTROMAL DO OLHO ESQUERDO e outros procedimentos 

decorrentes da doença. Relata a parte autora, que é portador de 

CERATOCONE (CID: H18.6) no olho esquerdo, necessitando de 

procedimento cirúrgico conforme mostra o relatório médico. Afirma que 

não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

exame. E ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de Primavera do 

Leste para realizar o exame (Ofício nº276/2018 da Defensoria Pública – ID 

16791059), e que a resposta do Município foi negativa, atribuindo a 

responsabilidade ao Estado. Foi realizado Parecer Técnico nº 2242/2018 

pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico que apresentou a seguinte 

conclusão: 1- Quanto à doença alegada: há nos autos relatório médico 

que atesta a existência do agravo alegado. 2- Quanto à necessidade do 

procedimento: há indicação de realização do procedimento em ambos e 

posterior adaptação de lente de contato rígida em olho direito devido ao 

diagnóstico e sua gravidade. Há risco de perda progressiva da visão; 3- 

Quanto à urgência do procedimento: O pleito deve ser atendido com a 

máxima brevidade. O tratamento deverá ser realizado para que não haja 

perda desse recurso terapêutico, evitando-se assim que a requerente 

sofra o transplante de córnea. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A 

causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade 

com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo 

único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de 

antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 
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(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo protocolo de entrada, laudo para solicitação de autorização de 

procedimento ambulatorial, formulário de solicitação de procedimentos 

subscritos pelo Dr Orivaldo Nunes, Oftalmologista, CRM/MT 8466 (Id 

16791043). No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para JOÃO VITOR QUEIROZ SANTANA (qualificado na 

petição inicial) para o procedimento IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL 

DO OLHO ESQUERDO e outros procedimentos decorrentes da doença, no 

prazo de 48 horas ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para a 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, inclusive em plantão se necessário, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Primavera 

do Leste/MT, 07 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007784-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007784-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA SILVA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT, ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por MARIA SILVA DA COSTA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para os PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE 

CATARATA e GLAUCOMA EM AMBOS OS OLHOS e outros 

procedimentos decorrentes da doença. Relata a parte autora, que é 

portadora de GLAUCOMA (CID: H40.1) e CATARATA SENIL NUCLEAR 

(CID: H25.1), necessitando de procedimento cirúrgico conforme mostra o 

relatório médico. Afirma que não possui recursos financeiros suficientes 

para arcar com os custos do exame. E ainda que, procurou o Sistema 

Único de Saúde de Primavera do Leste para realizar o exame (Ofício 

nº257/2018 da Defensoria Pública – ID 16700224), e que a resposta do 

Município foi negativa, atribuindo a responsabilidade ao Estado. Foi 

realizado Parecer Técnico nº 2238/2018 pelo NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico que apresentou a seguinte conclusão: 1- Quanto à doença 

alegada: Segundo declaração médica o Requerente é portador de catarata 

e glaucoma em ambos os olhos. 2- Área Médica do Pleito: Oftalmologia. 3- 

Quanto à necessidade do tratamento: para o diagnóstico alegado 

(catarata) o único tratamento é o cirúrgico, o qual usualmente não é de 

urgência, exceto quando expressamente justificado pelo médico 

assistente. Já para o Glaucoma pode haver urgência e a cirurgia 

pretendida é uma das possibilidades de tratamento. 4- Quanto ao pleito: As 

cirurgias pleiteadas são consideradas pertinentes. Esses procedimentos 

são contemplados pelo SUS. Deve ser encaminhada a solicitação via 

Central de Regulação para autorização e agendamento pelo prestador. 5- 

Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de 

Mato Grosso: Não há registro de solicitação no sistema SISREGIII da 

Central de Regulação do Estado do Mato Grosso até a data de hoje 

(04/12/2018) as 17:45hs. 6- Quanta a urgência: Sob o ponto de vista 

técnico, podemos considerar que se trata de um caso eletivo. Assim não 

se trata de caso de Urgência ou Emergência de acordo com os 

documentos acostados nos autos neste momento e não há caracterizado 

nos autos risco iminente de morte, mas entende-se que o procedimento 

deve ser feito com brevidade, pois quanto maior a demora na correção do 

agravo maior o risco de sequelas visuais permanentes. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 
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2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr. Rafael Amaya Estevez, 

oftalmologista, CRM/MT 4945 e pelo protocolo de entrada (Id 16699912 e 

16699900). No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à parte 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para MARIA SILVA DA COSTA (qualificado na petição inicial) 

os PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE CATARATA e GLAUCOMA EM 

AMBOS OS OLHOS e outros procedimentos decorrentes da doença, no 

prazo de 48 horas ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para a 

realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o 

Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante 

legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a 

prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem 

como de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 

344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa 

do Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada 

ora deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na 

Secretaria Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, inclusive em plantão se necessário, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. Primavera 

do Leste/MT, 07 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PACHECO ANICESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido retro (Id. 12754666). Proceda à exclusão da 

empresa Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. do polo 

passivo da presente execução, nos termos da sentença constante no Id. 

9772477. Após, ultimadas as providências acima, e diante da notícia de 

descumprimento do acordo firmado entre as partes e homologado em 

Juízo (Id. 9469654), intime-se o executado Consorcio Engetuc para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar a dívida ou comprovar o cumprimento do 

acordo, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

prosseguimento da presente execução. Após, voltem os autos conclusos. 

Primavera do Leste/MT, 07 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012089-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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VIVIANI RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Ao compulsar os autos, verifico que o processo foi extinto sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I da Lei 9.099/95, uma 

vez que a reclamante não compareceu à audiência de conciliação. 

Contudo, observo que a parte autora não foi intimada pessoalmente da 

audiência designada, não tendo sequer sido expedida carta de intimação 

(AR). Pois bem. Segundo estabelece o art. 494, inciso I, do CPC/2015, 

publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, como é o 

caso dos autos. Sendo assim, considerando o flagrante erro material, 

chamo o feito à ordem e revogo a sentença constante no Id. 11911497. 

Designe-se audiência de conciliação, que deve ser realizada com 

BREVIDADE tendo em vista o tempo de tramitação do feito, que já estará 

na lista da META 2-CNJ com a virada do ano. Intime-se. Cite-se, se o caso. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 06 de 

dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001157-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LIMA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO OAB - SP362569 

(ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO(A))

FELIPE AVELLAR FANTINI OAB - SP333629 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001157-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: YURI LIMA CABRAL 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.909,50 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011425-03.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Verifica-se que os presentes autos estão em fase de cumprimento 

da sentença, contudo, a parte executada está em recuperação judicial. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 
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PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 10 de dezembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro o pedido retro. Intime-se nos termos requeridos. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. P. do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011316-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFFER CAROLINE RODRIGUES SOLANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ELCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005330-71.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELCIO JOSE DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o não cumprimento da 

sentença que ratificou a tutela de urgência deferida e que o(s) réu(s) 

também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação 

requerida, entendo necessário o bloqueio e sequestro de verbas públicas. 

A parte autora requereu o bloqueio e sequestro de verba pública 

necessária para realização dos exames de Ressonância Nuclear 

Magnética da Coluna Cervical e Lombossacra com anestesia, bem como 

juntou os orçamentos (Id 16904981). Acolho a justificativa trazida aos 

autos para a escolha do segundo menor orçamento, uma vez que o menor 

orçamento não faz sedação e o autor não consegue realizar o exame sem 

ela (Id 16981715) Diante do exposto, defiro o sequestro de numerário em 

face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ R$ 2.490,00 (dois mil e 

quatrocentos e noventa reais), para realização dos exames de 

Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Cervical e Lombossacra com 

anestesia pelo requerente ELCIO JOSÉ DA SILVA. Após efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se o alvará em favor dos fornecedores, conforme 

indicado pela parte autora: · R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em 

favor do Centro de Diagnóstigo por Imagem – CEDIM; · R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais) em favor da clínica Sedare Anestesiologia 

Ltda. Expedidos os alvarás, intime-se a parte autora a agendar a 

realização dos exames, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização dos referidos 

exames. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso 

para extinção. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007071-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE BLANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007071-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAURICIO HENRIQUE 

BLANCO REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, Cuida-se de embargos de declaração proposto por Mauricio 

Henrique Blanco alegando que houve contradição na decisão que deferiu 

o pedido de antecipação de tutela de urgência, no que tange a exclusão 

da negativação em relação ao débito vinculado ao contrato n°111085865, 

no valor de R$504,81(...), contrato n°111085864, no valor de 

R$504,81(...), contrato n°AG00000004003925, no valor de R$504,81(...), 

bem como a suspensão dos efeitos do protesto em relação ao contrato 

n°02-11085864-1117-1 e contrato n°02-11085865-1217-1. A parte 

embargante relata que no próprio dispositivo da decisão interlocutória “Dos 

Fatos”, discorre corretamente sobre o reconhecido equivoco das 

requeridas sobre o débito no valor de R$1.009,62(...), que é oriundo de um 

lançamento errado de uma Carga Horária de 340 (trezentos e quarenta) 

horas no semestre 2017/2, quando na verdade a carga horária correta é 

de 310(trezentos e dez horas), supostamente reconhecido pela própria 

instituição de ensino. Por outro lado, a discussão envolve o parágrafo com 

a seguinte afirmativa: “O autor não informa se possui algum benefício 

concedido pela instituição de ensino ou até mesmo por órgãos de 

financiamento estudantil, o que presume que as mensalidades são 

adimplidas por inteira responsabilidade do aluno”. É Relato. Decido. Não 

obstante a discussão doutrinária sobre a sua natureza jurídica, a teor do 

Artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios 

buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na 

decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, admitem-se os mesmos 

para corrigir eventual erro material. Nessa senda, trago a lume o 

magistério de Cândido Rangel Dinamarco: "Neles, não se pede que se 

redecida, pede-se que se reexprima' (Pontes de Miranda.)" No presente 

caso, realmente o autor discute o excesso de carga horária de seu curso 

no decorrer no segundo semestre de 2017, em relação ao curso de 

Agronomia, o que gerou o montante no valor de R$1.009,62(um mil, nove 

reais e sessenta e dois centavos. Posteriormente, o referido débito foi 

objeto da inclusão do autor/aluno nos órgãos de restrição ao crédito. O 

autor alega o excesso de carga horária no semestre supracitado, bem 

como aponta que a instituição de ensino reconheceu tal equívoco, 

conforme resposta em face da reclamação administrativa do evento 

n°16095491. Com efeito, considerando que o autor teve seu nome incluso 
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nos órgãos de restrição ao crédito, seria perfeitamente cabível o 

deferimento da medida liminar até momento oportuno para melhor análise 

do mérito, uma vez que tal medida não causa prejuízo para a parte 

demandada. Quanto ao parágrafo discutido no presente embargos, deve 

considerar sem efeito, ante a irrelevância para tanto. Por tais motivos, 

julgo procedente os embargos de declaração e revogo parcialmente a 

decisão interlocutória do evento n°16599661, em especial, o parágrafo 3º 

da Decisão, qual seja: “O autor não informa se possui algum benefício 

concedido pela instituição de ensino ou até mesmo por órgãos de 

financiamento estudantil, o que presume que as mensalidades são 

adimplidas por inteira responsabilidade do aluno”. Cumpra-se 

imediatamente as determinações da decisão do evento n°16599661. 

Primavera do Leste/MT, 06 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011413-23.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JORGE ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR VIEIRA PARANHOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Intimada para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito (Id. 16066999), a parte exequente deixou 

transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando que a 

parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Sem prejuízo, DEFIRO 

a substituição requerida no Id. 9251237. Proceda a Secretaria a alteração 

do registro e autuação do feito com relação ao polo ativo, fazendo constar 

Espólio de Evandro Jorge Zanatta, representado pela inventariante Maria 

Madalena Zanatta, conforme documentos de Id. 9251335. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 06 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006120-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIANA SOUZA (REQUERENTE)

LAURICELIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006120-55.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE VIANA SOUZA, 

LAURICELIA RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos, Homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo(a) 

requerente (id. n°14847499), para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela 

via eletrônica disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a 

devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010932-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010932-89.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RONALSO DONDE POLESSO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 6.883,80 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância 

com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou dados para a 

emissão do alvará. Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012201-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO(A))

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012201-32.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 5.868,92 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor, na conta indicada. Sem custas. Publicada e Registrada no 

Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos 

autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000638-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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AMANDA ARRUDA AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Itau S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000638-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AMANDA ARRUDA AMORIM 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.930,31 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000976-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON FAUSTINO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000976-03.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE NILSON FAUSTINO DE 

LIMA EXECUTADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

4.090,19 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000483-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERMINO AUGUSTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000483-26.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JAIR FERMINO AUGUSTO 

EXECUTADO: BANCO HONDA S/A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 11.385,00 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Mauro Ezequiel Paglione (REQUERENTE)

GISELA lUCRECIA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000400-44.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MAURO EZEQUIEL PAGLIONE, 

GISELA LUCRECIA GOMEZ REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 23.833,78 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI CRISOSTOMO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001085-17.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ERNANI CRISOSTOMO 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de 

sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 
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voluntário do valor de R$ 7.856,82 (...) a titulo de pagamento, o qual foi 

depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011620-22.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA DE MOTORES EXATA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMBO OAB - MT0008645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE ALVES FERRARI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANDERSON RIGATTI (TERCEIRO INTERESSADO)

JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

WENER OLIVEIRA NERES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Analisado o conteúdo dos autos, tenho que o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Isto porque, desde 

que iniciada a fase de cumprimento de sentença em 09/10/2015 (Id. 

3510411), e até a presente data não fora localizada quaisquer bens 

passíveis de penhora em nome da parte devedora. Logo, diante da não 

localização de bens passíveis à penhora, e tendo em vista o transcurso 

de longo período desde o início do cumprimento de sentença, há mais de 

03 (três) anos, excepcionalmente é cabível a extinção do feito em razão 

da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo. A esse respeito o Tribunal de Justiça de E. Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, se manifestou nos seguintes termos, in 

verbis: EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, DA EXECUTADA OU 

DE SEUS SÓCIOS. PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ QUASE 10 ANOS 

SEM QUALQUER PROGRESSO, APESAR DOS ESFORÇOS DO CREDOR. 

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM TAIS CONDIÇÕES, 

O QUE IRIA DE ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS 

JUIZADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA, COM 

FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4º DA LEI 9.099/95 E NO ENUNCIADO 75 DO 

FONAJE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002813384, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Julgado em 17/03/2011). Posto isso, julgo extinto o feito sem 

apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95. Com efeito, resta prejudicada, por conseguinte, a análise 

do pedido de desconsideração da personalidade jurídica aviada no Id. 

6800101. Isento de custas. Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema. 

Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito Parte superior do formulário Parte inferior do formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011328-08.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Em petição aviada no Id. 12045264 a parte 

exequente pugnou pelo arquivamento do feito, com a consequente 

expedição da certidão de débito. Pois bem. Analisado o conteúdo dos 

autos, tenho que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 

Isto porque, desde que iniciado o processo de execução em 08/12/2015, e 

até a presente data não fora localizada quaisquer bens passíveis de 

penhora em nome da parte devedora. Logo, diante da não localização de 

bens passíveis à penhora, e tendo em vista o transcurso de longo período 

desde o início da execução, há 03 (três) anos, excepcionalmente é cabível 

a extinção do feito em razão da ausência de pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo. A esse respeito o 

Tribunal de Justiça de E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se 

manifestou nos seguintes termos, in verbis: EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO 

FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA, DA EXECUTADA OU DE SEUS SÓCIOS. PROCESSO QUE SE 

ARRASTA HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER PROGRESSO, APESAR 

DOS ESFORÇOS DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO 

DO FEITO EM TAIS CONDIÇÕES, O QUE IRIA DE ENCONTRO AOS 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO MANTIDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4º DA LEI 

9.099/95 E NO ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002813384, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 17/03/2011). Posto 

isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 

485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Expeça- se certidão de 

crédito e dívida em favor do exequente. Após, transitada em julgado, 

arquive-se. Primavera do Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito Parte superior do formulário Parte inferior do 

formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010864-76.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO TAVARES ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010864-76.2014.8.11.0037. REQUERENTE: MEDIANEIRA COMERCIO DE 

FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: JOSINALDO 

TAVARES ALVES Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em trâmite entre as partes acima identificadas. Intimada para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito (Id. 14845069), a parte 

exequente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, 

considerando que a parte exequente não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-14.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA SORIANI AGULHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Números do 

Processo: 1000499-14.2016.8.11.0037 Espécie: Procedimento do Juizado 

Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Parte(s) Autora(s): 

MAFALDA SORIANI AGULHON. Parte(s) Ré(s): OI S.A Data e horário: 07 

de dezembro de 2018, 10h00min. PRESENTES Juiz Leigo Dr (a) FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI. Parte(s) Ré(s): OI S.A Parte(s) Ré(s): MAIRA 

BARCO DOS SANTOS. OAB/MT. 24513/0. Preposto(a): EMILLI MARIA 

FERREIRA ZORZI. AUSENTE Parte Autora(s): MAFALDA SORIANI 

AGULHON. OCORRÊNCIAS Aberta a sessão, feito o pregão, foram 

constatadas as presenças acima mencionadas. Dada a palavra à 

reclamante, esta afirma que fui juntado carta e preposição e 

substabelecimento no evento n°16910140. Na sequência, foi constatado a 

ausência da parte autora, apesar de devidamente intimada pelo seu 

procurador habilitado nos autos, registrado ciência através do sistema 

PJe, ícone “Expedientes “ em 16/10/2018. Segundo o artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/1995, o processo deve ser extinto quando o autor deixa de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Diante do exposto, 

julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, 

inciso I e seu §1º, da Lei 9.099/1995. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada diretamente no processo eletrônico. Remeto o projeto de 

sentença a análise e homologação do M.M Juiz de Direito, com base no 

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI. Juiz Leigo Vistos, Homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos projeto de sentença acima. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004441-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004441-83.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SILVA DA 

ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212728 Nr: 5354-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para fornecer o atual endereço da testemunha 

Aldemir, no prazo de 05 dias.

Primavera do Leste, 7 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33548 Nr: 2396-56.2000.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VLADEMIR BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDIO VLADEMIR BONINI, Cpf: 

61780197004, Rg: 1086874-7, Filiação: Augusto Bonini e Diva Bonini, data 

de nascimento: 15/01/1966, brasileiro(a), natural de Catuipe-RS, 

convivente, mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu 

CLAUDIO VLADIMIR BONINI, devidamente qualificados nos autos, às 

penas dos arts. 171, caput, do Código Penal.Passo a dosimetria das 

penas.A pena prevista para este crime é de reclusão, de 1 a 5 anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 

ano de reclusão, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras 

circunstancias capazes de modificá-las.Fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, 

presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa 

de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 

serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas na forma do 

art. 46 do CP, e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, 

que deverão ser pagos a entidade indicada pelo Juízo das Execuções 

Penais.P.R.I.C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações 

pertinentes e a guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as 

baixas necessárias.Primavera do Leste, 26 de setembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126672 Nr: 9215-52.2013.811.0037
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAILSON DA SILVA BATISTA DO 

NASCIMENTO, MAXWELL CARLOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ÉDERSON UMBELINO 

NERY - OAB:MT 16181-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAXWELL CARLOS DE ARAÚJO, Cpf: 

02017576131, Rg: 2294818-0, Filiação: José Carlos de Araújo e Maria 

Nazareth do Nascimento -. Doc. Cpf, data de nascimento: 15/05/1994, 

brasileiro(a), natural de Ituiutaba-MG, solteiro(a), ajudante de pintura, 

Telefone 9692-2130. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar os 

réus ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO e MAXWELL 

CARLOS DE ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, às penas do 

art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.ALAISON 

DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTOA pena prevista para o delito 

previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.1ª 

FASE.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 4 anos de reclusão.2ª FASE.Agravo-a em 6 meses, em 

decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é 

reincidente (EP 628465/Rondonópolis).3ª FASEAumento a pena em 3/8 em 

razão do emprego de arma e do concurso de agentes (incisos I e II, §2º do 

art. 157), circunstâncias que facilitaram o roubo no caso concreto e 

demonstraram a maior audácia do agente na execução do crime, ao passo 

que o acusado Alailson se aproximou das vitimas, na motocicleta 

conduzida por Maxwell, e ao descer, anunciou o assalto e, apontando a 

arma de fogo em direção das mesmas, subtraiu os objetos pertencentes 

às mesmas, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado 

decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a 

magnitude do injusto.Assim, perfaz o total de 6 anos, 2 meses e 7 dias de 

reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o regime fechado para início 

do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “a”), pois embora a pena 

cominada não ultrapasse 8 anos de reclusão, o réu é reincidente 

específico. Ademais, colocá-lo em semiliberdade, a meu ver, representaria 

um estímulo para a prática de outros delitos.Incabível à substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quanto 

disposto no art. 44, I, do Código Penal.MAXWELL CARLOS ARAÚJOA 

pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de 

quatro a dez anos, e multa.1ª FASE.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.2ª 

FASE.Agravo-a em 6 meses, em decorrência da causa prevista no art. 61, 

I do CP, vez que o réu é reincidente (EP 298523/Sinop).3ª FASE.Aumento a 

pena em 3/8 em razão do emprego de arma e do concurso de agentes 

(incisos I e II, §2º do art. 157), circunstâncias que facilitaram o roubo no 

caso concreto e demonstraram a maior audácia do agente na execução 

do crime, uma vez que o mesmo conduziu prestou auxilio ao acusado 

Alailson, conduzindo uma motocicleta e abordando as vitimas, ainda dentro 

do carro das mesmas, quando estas se preparavam para sair, prestando 

posteriormente fuga do local dos fatos, o que revela o acentuado desvalor 

da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os 

reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto.Assim, perfaz o total de 6 

anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva.Fixo o 

regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2º, “a”), 

pois embora a pena cominada não ultrapasse 8 anos de reclusão, o réu é 

reincidente específico. Ademais, colocá-lo em semiliberdade, a meu ver, 

representaria um estímulo para a prática de outros delitos.Incabível à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.Deixo de condenar 

os réus nas custas e despesas processuais, ao passo que são 

presumidamente pobres na forma da lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e 

se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 02 

de outubro de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Lucas Prates, 

digitei.

Primavera do Leste, 07 de dezembro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 209797 Nr: 4041-86.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURACY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE SILVA RODRIGUES 

SOUSA - OAB:20088/O

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar LOURACY 

RODRIGUES DA SILVA às penas dos arts. 33, caput, da Lei 

11.343/2006.Passo à dosimetria da pena.DO TRÁFICO DE DROGAS A 

pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.1ª FASEAtento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do 

art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da 

pena base, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 

dias-multa.2ª FASENão há atenuantes ou agravantes a serem 

consideradas.3ª FASEDeixo de aplicar a causa de diminuição prevista no 

art. 33, § 4º da LT, vez que a acusada é reincidente.Assim, perfaz-se o 

total de 05 anos e 500 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante 

outras circunstancias capazes de modificá-la.Fixo o regime fechado para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, a do CP, c/c, 

art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217577 Nr: 7621-27.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOFRE NOGUEIRA NETO, DAVANIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Código 217577

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/02/2019 às 13h00min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 71716 Nr: 4031-23.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar MARCELO 

ALVES CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, às penas art. 312, 

caput, do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para 

esse crime é de 2 a 12 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação 

da pena base, razão pela qual fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 

10 dias multa, pena esta que torno definitiva em razão de não haver outras 

circunstâncias capazes de modifica-la.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219031 Nr: 8238-84.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO JOSÉ TIROLTI - 

OAB:

 Intimo o advogado doa cusado que foi designado audiência para o dia 04 

de fevereiro de 2019, às 15h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204056 Nr: 1327-56.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON 

DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA SILVA GAMA, ALINE MOURA BONFIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825, Marianna Barros Saber - OAB:OAB-MT 19.452, Nanda Luz 

Soares Quadros - OAB:OAB-MT 19.494, Nayara Dias Cardoso 

Portocarrero - OAB:OAB-MT 17.846, Rodolfo Fernando Borges - 

OAB:OAB-MT 13.506

 Ante o exposto, recebo o aditamento à denúncia em desfavor de JUNIOR 

PEREIRA DOS SANTOS, JEFFERSON DA SILVA AGUILERA, CRISTINA DA 

SILVA GAMA e ALINE MOURA BONFIM DA SILVA, dando-os como 

incursos nas penas do artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, 

diga-se, exordial.Em conformidade com o disposto no art. 384, §2º do CPP, 

designo o dia 14/01/2019 ás 16h30min para novo interrogatório do 

acusado.Expeçam-se mandados de prisão em face da ré Cristina da Silva 

Gama.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste, 07 de dezembro de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 172582 Nr: 6596-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Heitor Rezende 

Pereira - OAB:OAB-MT 25.674-O

 Autos código 172582

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da decisão que determinou a 

suspensão, impedimento de renovação, início ou conclusão do 

procedimento para obtenção de sua carteira nacional de habilitação 

formulada pelo acusado OSMAR SILVA JUNIOR (fl. 79).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 75 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos procuração contendo o endereço 

de residência fixa (fl. 80).

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 75, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Assim, intime-se o acusado para apresentação de defesa previa, no 

prazo legal.

Após, voltem conclusos.

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada à fl. 75 no cadastro do acusado, no 

prazo de 48 horas.

 Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 219036 Nr: 8243-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ECTOR DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusdélio Fernandes de 

Jesus - OAB:OAB-MG 678-A

 Código 219036

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/02/2019 às 15h20min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212624 Nr: 5300-19.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MIRANDA DA SILVA, FERNANDA 

MARTINY DA SILVA, VONEI RODRIGUES CASTRO, ALEXSANDER 

SILVEIRA NETO, MARCELO DOS SANTOS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:6966/MT, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, 

JOÃO BATISTA CAMARGO DA SILVA - OAB:MT 19.307, Luis Gustavo 

Fernanades - OAB:OAB-MT 14.916-B

 Código 212624

Vistos.

Trata-se de pedido de substituição de prisão preventiva por domiciliar 

formulado em favor de VOLNEI RODRIGUES CASTRO, aduzindo, em 

síntese, que sua atual conjuntura clínica é grave, necessitando de 

cuidados médicos especiais, os quais serão mais bem prestados em 

regime domiciliar (fls. 749/156).

Instado, o Ministério Público Estadual manifestou-se contrário ao pedido 

formulado, uma vez que não comprovada a extrema debilidade exigida 

pelo dispositivo legal (fls. 779/782).

É o relatório do necessário. Decido.

Consta dos documentos e relatórios médicos acostados às fls. 757/778 

que o acusado está tratando inúmeras enfermidades, dentre elas 

tuberculose e hepatite.

Ocorre que em nenhum dos documentos anexos se demonstrou situação 

de extremo risco, inclusive de vida, tampouco que a tuberculose e hepatite 

estão o deixando em estado de extrema debilidade, a ponto de sugerir sua 

imediata internação ou mesmo um eventual regime domiciliar.

Ademais, em havendo maiores complicações no quadro clínico do réu, lhe 

está assegurado, pelo sistema carcerário, imediato deslocamento e 

escolta para umas das unidades de pronto atendimento local, ou até 

mesmo seu deslocamento para unidades intensivas de tratamento 

situadas em outras comarcas.

Desta feita, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos para a 

concessão de tal benesse, indefiro o pedido de prisão domiciliar pleiteado.

Quando às informações veiculadas no ofício de fl. 778, oficie-se ao Juízo 

da Execução Penal de Rondonópolis-MT, requisitando vaga ao réu Vonei 

Rodrigues Castro, em razão da necessidade de tratamentos médicos 

melhor prestados no interior da Unidade Penitenciaria Mata Grande.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 7 de dezembro de 2018.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003289-59.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGERIO TOLEDO (EXECUTADO)

 

1003289-59.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001806-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA BARCE (EXECUTADO)

 

1001806-23.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141490 Nr: 11354-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS BARROS, MARCIA HAHN BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pelos embargantes, tenho que não se trata de 

nenhuma das hipóteses do dispositivo legal supramencionado, eis que 

pelos argumentos lançados é cristalino que os embargos manejados 

objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da decisão 

prolatada.Ademais, segundo o entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência pátrias, a decisão proferida a partir da análise dos 

embargos de declaração somente pode modificar o conteúdo de um 

julgado, quando isso for consequência da correção do ato, o que, não é o 

caso dos autos, já que, ao contrário do que afirmam os embargantes, não 

vislumbro a omissão e contradição apontadas, já que a decisão foi 

devidamente fundamentada no entendimento desta magistrada.Por 

derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte com a 

decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso 

adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante de todo 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, todavia, 

REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus exatos 

termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

28 de Novembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi 

CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129008 Nr: 4769-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS BARROS, MARCIA HAHN BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Autos nº 4769-26.2015.811.0040 (Cod. 129008)

Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 44-46, o exequente requereu, 

sucessivamente, a busca de valores pelo sistema BACENJUD e penhora 

de veículos via RENAJUD.

No tocante ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, tendo em 

vista que a executada, devidamente citada, não pagou o débito executado, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, LAVRE-SE o competente termo, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, do Novo Código de 

Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO o pleito de penhora 

através do Sistema RENAJUD, determinando à Secretaria da Vara que 

proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

Após, INTIME-SE a exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso, 28 de Novembro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46742 Nr: 3669-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTELIVRA ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES SEM TERRA DA SESMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ELISANGELO 

SCHMIDT - OAB:11923/MT

 Autos n. 3669-80.2008.811.0040 – Código: 46742.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 197 de 975



manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Restando infrutífera e/ou parcialmente exitosa, INTIME-SE a exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 No mais, no tocante ao pleito de negativação, CUMPRA-SE conforme 

determinado à fl. 214.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 1276-46.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAFÁ FREITAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERRERIA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929-E, ROBSOM 

HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA 

ZUCA - OAB:233418/SP, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, 

GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:30023/DF, RAFAELLE 

OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314/MT

 Autos nº 1276.46.2012.811.0040 (cod. 89674)

Vistos etc.

 Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo E TJTM, 

bem como em atenção a decisão anterior que deferiu o levantamento do 

valor bloqueado, nesta oportunidade, procedo a assinatura digital do 

alvará de liberação em favor do Advogado da Embargante, devendo a 

Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83079 Nr: 2046-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVIAÇÃO AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INQUIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 Autos nº 2046.73.2011.811.0040 (cod. 83079)

Vistos etc.

 Considerando a sentença de fls. 313 e a certidão de fl. 314, nesta 

oportunidade, procedo a assinatura digital do alvará de liberação em favor 

do Advogado da Embargante, devendo a Secretaria da Vara efetuar a 

devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para as 

providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 3º 

da CNGC/MT, se for o caso.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136654 Nr: 8851-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON CELLA, 

SAMUEL PETRI SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA, 

ROSANGELA DA LUZ COLERAUS OCHOA, VILMAR OCHOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos nº 8851.03.2015.811.0040 (cod. 136654)

Vistos etc.

 Considerando os termos do acordo firmado, o qual foi devidamente 

homologado por sentença, nesta oportunidade, procedo a assinatura 

digital dos alvarás de liberação em favor do executado, devendo a 

Secretaria da Vara efetuar a devida comunicação ao Departamento 

competente do TJMT para as providências pertinentes, bem como cumprir 

o disposto no art. 450, § 3º da CNGC/MT, se for o caso.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131286 Nr: 6100-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A- DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - OAB:17087-MT

 Autos nº 6100.43.2015.811.0040 (Cód. 131286)

Vistos etc.

 Ciente da decisão proferida nos autos do AI nº 

1005223.07.2018.8.11.0000, o qual foi desprovido.

 Se transitado em julgado o v. acórdão, o que deverá ser previamente 

certificado, cumpra-se conforme determinação exarada à fl. 91.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111128 Nr: 3214-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIL APARECIDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos nº 3214.08.2014.811.0040 (Cód. 111128)

Vistos etc.

 Considerando os termos do acordo firmado, o qual foi devidamente 

homologado por sentença, nesta oportunidade, procedo a assinatura 

digital dos alvarás de liberação, devendo a Secretaria da Vara efetuar a 

devida comunicação ao Departamento competente do TJMT para as 

providências pertinentes, bem como cumprir o disposto no art. 450, § 3º 

da CNGC/MT, se for o caso.

 Oportunamente, ao arquivo.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20238 Nr: 384-21.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE FÁTIMA CARDOSO & CIA LTDA E 

SUELY DE FÁTIMA CARDOSO, SUELI DE FÁTIMA CARDOSO, SIRLEY 

CARDOSO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA MARIA DONINI - 

OAB:8106/MT, WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Sinop/MT, com a finalidade de Penhora e 

Avaliação, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202241 Nr: 10891-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA MOURA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL - MAURO DA SILVA ANDRIESKI, OAB/MT Nº 

10925-B, a INCLUIR os CRÉDITOS TRABALHISTAS, referente aos 

presentes autos, devendo comunicar seu cumprimento nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, inclusive descrevendo o valor/classificação da 

inclusão, nos termos da decisão de fls. 110/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 2271-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHESTER RICARDO AGOSTINI 

- OAB:12699/MT, Marcelo Rayes - OAB:141.541/SP, RAFFAELA 

SANTOS MARTINS - OAB:14516/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo de 10 (dez) dias, informar quanto a quitação do 

débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59297 Nr: 2595-20.2010.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:OAB/SP 98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a(s) 

parte(s) REQUERENTE e REQUERIDA, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial Complementar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60334 Nr: 3631-97.2010.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, EUSIMARA RIBEIRO SILVA - OAB:12663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 4416-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SHOW RACE LTDA - ME, NESTOR 

PREIMA NETO, FERNANDO PREIMA, MARCIO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, 

LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMELIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:16555, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM 

- OAB:8440

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60069 Nr: 3367-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYLDE COSTA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA TUR LTDA EPP, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 
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OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13.731, LILI DE SOUZA 

SUASSUNA - OAB:29966, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748 PE, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:MT/9115

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110012 Nr: 2285-72.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMG, OMG, LMG, MDSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 11950-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIABY TRANSPORTES LTDA - ME, 

FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 8538-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, MINHOTO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/mt, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14.660/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25781 Nr: 330-21.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE CARDOSO MARQUES APOLONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENCIO PRADO MARQUES (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE para no rpazo legal retirar os FORMAIS DE PARTILHA, 

expedido nos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34645 Nr: 3787-27.2006.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBR, CFTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEFR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE para no rpazo legal retirar os FORMAIS DE PARTILHA, 

expedido nos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54017 Nr: 4286-06.2009.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA XAVIER DOS REIS JUSTIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUSTIMINIANO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE para no rpazo legal retirar os FORMAIS DE PARTILHA, 

expedido nos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56383 Nr: 360-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA APARECIDA COSTA DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON DE PAULA SOUZA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE para no rpazo legal retirar os FORMAIS DE PARTILHA, 

expedido nos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96745 Nr: 8719-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146967 Nr: 2476-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVINO MARIANI, DIRCEU JOSÉ BALESTRIN, 

ZENIR DE FÁTIMA BALESTRIN, HELENA MARIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA BALESTRIN 

- OAB:22869/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86433 Nr: 5873-92.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a PARTE 

DEVEDORA, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos por TERMO DE PENHORA DE BENS 

IMÓVEIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86692 Nr: 6157-03.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Antônio de Moraes - 

OAB:4933/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a PARTE 

DEVEDORA, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do NCPC, haja vista, 

a penhora realizada nos autos por TERMO DE PENHORA DE BENS 

IMÓVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 1339-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MATTANA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, KÉZIA GONÇALVES DA SILVA - OAB:8.370/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98997 Nr: 1600-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCINI & ROCINI LTDA - EPP, CLAUDECIR 

MARCIO ROCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104250 Nr: 7311-85.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA VELOSO, EMILIA HUMOEHINSKI 

VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 
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escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 8803-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISNETH SOUZA LEITE - ME, IRISNETH SOUZA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106753 Nr: 9782-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VOLPATO LTDA - ME, 

BENEDITO MARCOS VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16.595/MS, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106863 Nr: 9883-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO MANFROI, IRACEMA BERLATTO MANFROI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINEZ CARMONA RUIZ, ZULEIDE NAZARI 

CARMONA, JOSE FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127966 Nr: 4166-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129011 Nr: 4772-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO ADELAR WITTE, GILMAR WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84702 Nr: 3971-07.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER MAGNO DE CARVALHO, VANESSA 

GUARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DALLA VECHIA BIGOLIN 
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- OAB:14261-A, FERNANDO BRUGNEROTTO - OAB:13.710-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de: intimar as Partes Autora 

e Ré para no PRAZO SUCESSIVO de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela 

parte autora, apresentarem memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5468 Nr: 972-04.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138486 Nr: 9905-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URZEDO & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista que o endereço encontrado no sisteja 

INFOJUD é o mesmo constante na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120410 Nr: 10381-76.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

Declaração de Imposto de Renda do executado(a,s), NEGATIVA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139882 Nr: 10595-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDON ANTONIO HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT, 

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 

APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1010, e seus 

paraágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144114 Nr: 869-98.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Assim, em consonância com o disposto no art. 494 do Código de 

Processo Civil, RETIFICO PARCIALMENTE o dispositivo da sentença 

constante à fl. 156, a fim de que passe a constar o seguinte: “JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, constituindo, 

de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 571.805,20 

(quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos), 

devendo incidir ainda juros remuneratórios conforme pactuado no item (ii) 

da cláusula de nº 7 do contrato de fl. 34, sendo corrigido monetariamente 

desde o vencimento dos títulos e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação”.IMTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 07 de Dezembro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2757 Nr: 8-16.1996.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, VITÓRIO ANGELO CELLA, ERNO LANZ, 

LEOMAR TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:3.647-A, 

FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, ILDO ROQUE 

GUARESCHI - OAB:5.417-B-MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT, ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13372

 Autos n. 8-16.1996.811.0040 – Código: 2757.

 Vistos etc.

 De início, PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados à fl. 705, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 
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autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 5011-97.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BROCH, ODETE MARIA BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de penhora do percentual relativo a 30% 

(trinta por cento) da verba de aposentadoria percebida pela executada.No 

mais, INTIME-SE a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. Às providências.Sorriso/MT, 10 de Dezembro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559-MT, CARLOS EDUARDO BELLOTTI REZENDE - 

OAB:10.955-MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - 

OAB:OAB/RS 87.146, CLEVERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:OAB/183.333, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 

OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - OAB:184.970-E/SP, 

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, DIOGO SAIA TAPIAS - 

OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo Hoffmann - OAB:16538/GO, 

EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO 

KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - 

OAB:OAB/RO2507, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, 

FABIANA BOLOGNANI GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 

65.635, FELIPE NAVEGA MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA 

KALE DA CAL WINTER - OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS 

MARTINS - OAB:182424, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 

8.840, Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME 

AUGUSTO DE SOUZA QUITES - OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA 

COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB:OAB/RO 5546, HELOISA 

HELENAWANDERLEY MACIEL - OAB:OAB/MS 1103-B, HENRIQUE 

KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 20.663, HUGO FILARDI PEREIRA - 

OAB:OAB/RJ120,550, IVAN MENDES DE BRITO - OAB:65.883/SP, IVO 

WAISBERG - OAB:146176/SP, JANAINA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/DF 43311, JEANNE SALVIANO DA S. DO C. RAMOS - 

OAB:3927/RO, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Johnan 

Amaral Toledo - OAB:9.206/MT, Jonathan Lemos Brasileiro - 

OAB:OAB/MG 102.080, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ 

FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR 

LOURENÇO - OAB:OAB/MG152049, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, LUIZINHO ORMANEZE - OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO 

SANT ' ANNA POYART - OAB:OAB/ DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - 

O A B : 1 1 2 8 4 / A ,  M A R C E L O  G U I M A R Ã E S  M A R O T T A  - 

OAB:OAB/AM10.856, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT5.308-A, MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - 

OAB:3540-A, MARIA INES GENNARI GUIMARÃES - OAB:183912-SP, 

MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 B, Michelle de Castro Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON 

LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM RAMOS 

MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385092, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº 6648.10.2011.811.0040 (Cód. 87157)

 Vistos etc.

 Relativamente ao pedido de informações oriundo do Superior Tribunal de 

Justiça, fls. 10.185 e ss, segue ofício anexo, o qual deve ser 

imediatamente encaminhado ao Exmo Ministro Relator do recurso 

interposto (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 162.485 – MT 

(2018/0315022-9).

 Quanto ao requerimento apresentado pela Sra. Administrador Judicial às 

fls. 10.232/10.241, diga a Recuperanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

 No mais, prossiga-se com o cumprimento das deliberações que constam 

da ata da audiência de gestão democrática.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95867 Nr: 7782-38.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO E ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e sem mais delongas, pelas razões acima expostos, deixo de 
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acolher os embargos à execução ofertados por Fabrício e Almeida Ltda 

em face do Ministério Público Estadual e, via de consequência, julgo extinto 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais. 

Honorários indevidos na espécie.Transitada em julgado a presente 

sentença, translade-se cópia para os autos principais. Em seguida, 

arquive-se.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/ MT, 10 de Dezembro de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 202549 Nr: 11090-72.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 Autos n. 11090-72.2018.811.0040 – Código: 202549.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuidam-se de embargos à execução propostos por ALCIDES GIROLETTI e 

ANTONIO MILTON DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO BAMERINDUS 

DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial, a qual veio instruída com os documentos de fls. 41 e 

ss.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Nos termos do artigo 738 do CPC/73 (vigente quando do ajuizamento da 

execução), o prazo para interposição dos embargos era de 15 dias.

 Nesta toada, compulsando os autos da execução apensa 

(4629-07.2006.811.0040 - código: 35498), constato que a citação do 

embargante Alcides Giroletti ocorreu em 11/07/2007 e 30/11/2010 (fls. 75 

e 142/143). Observa-se ainda, a juntada da procuração de fl. 70, datada 

de 03/07/2007.

 Por sua vez, o embargante/executado Antonio Milton do Nascimento foi 

citado em 01/12/2010 (fls. 142/143 – autos n. 4629-07.2006.811.0040 - 

código: 35498), tendo o mesmo interposto exceção de pré-executividade 

em 09/12/2010 (fls. 155/161), a qual foi rejeitada à fl. 203/203-v, bem como 

promovida a juntada de procuração à fl. 162.

 Assim, vê-se que o prazo quinzenal para manejo dos embargos há muito 

já decorreu.

 Assim, considerando que os embargos foram manejados somente em 

19/11/2018, inegável que são intempestivos.

 Pelo exposto, diante da intempestividade, DEIXO DE RECEBER OS 

PRESENTES EMBARGOS, extinguindo-o nos termos do art. 918, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pelos embargantes.

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, traslade-se cópia da sentença para os autos 

principais, ARQUIVANDO-SE com as formalidades de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 10 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86634 Nr: 6092-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146997/SP, KARINA CAPELLESSO A BATISTELLA - 

OAB:12.772/MT, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:/MT 4.062

 Autos n. 6092-08.2011.811.0040 – Código: 86634.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada (fls. 

813/814), com o qual concordou a exequente (fls. 824/825), JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença ou havendo desistência do prazo 

recursal pelas partes, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006828-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006828-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIRIAN OLIMPIO DA SILVA RÉU: ISAIAS PEDROSO DE ALMEIDA Vistos 

etc. Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Yuri Grudka, 

Oliver Mesquita Grudka e Lauryn Mesquita Grudka, menores 

representados por sua genitora Marcia da Silva Mesquita Grudka em face 

de Julio Cezar Grudka, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. Com a inicial juntou os documentos os 

documentos sob id nº 16664501 e seguintes. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relatório, fundamento e DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda e a demanda sob nº 

1006827-77.2018.8.11.0040, em trâmite nesta Vara, possuem coincidência 

de partes, causa de pedir e pedido, caracterizando assim litispendência. 

Assim dispõe artigo 485 do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; No caso, ambas as demandas pretendem a execução 

de alimentos decorrente de título judicial originado no processo nº 

2006/621 da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, requerendo o 

pagamento das três últimas prestações alimentícias vencidas. Ademais, a 

ação sob nº 1006827-77.2018.8.11.0040 fora ajuizada em momento 

anterior à presente ação (26/11/2018 às 10h50min), o que por corolário 

define a extinção deste feito. Assim, em se tratando de matéria de ordem 

pública que pode ser reconhecida de ofício, conforme art. 485, § 3º, a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Diante de todo o exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas processuais e honorários, vez que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006927-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISA CRISTINA DE CARVALHO RIEDI (REQUERIDO)

ARILTON CESAR RIEDI (REQUERIDO)
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Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 10 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006891-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES (REQUERENTE)

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

RICARDO LUIZ HUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO (REQUERIDO)

CLARICE MINSKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

NILSON BRITO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 10 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006961-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 10 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006815-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN EDUARDO DALLA LONGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PADILHA MARTINS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006815-63.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVAN EDUARDO DALLA LONGA RÉU: NELSON PADILHA MARTINS Vistos 

etc. Inicialmente, insta que a petição inicial sub examine deve obediência 

aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de 

pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, em 

obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que comprove 

efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do pedido de 

concessão do benefício. Isso porque o autor não juntou declaração de 

hipossuficiência, ou qualquer outro documento que ateste sua condição 

econômica precária. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos 

presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Ainda, 

verifico que o procurador subscritor deixou de juntar instrumento 

procuratório nos autos Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo 

CPC, intime a autor, por meio de seu(a) advogado(a) mediante publicação 

no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte instrumento de 

procuração e comprove documentalmente a necessidade dos benefícios 

do artigo 98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da 

CTPS, bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007065-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU EDVINO SCHEFFEL (EXECUTADO)

REGINA SCHEFFEL (EXECUTADO)

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 10 de dezembro de 2018. Michelle Toscano 

de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001601-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001601-62.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAFAEL LAMERA RÉU: AGOSTINHO VIGOLO Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de investigação de paternidade ajuizada por Rafael Lameira, em face 

de Agostinho Vigolo, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. A inicial foi recebida no id nº 1852728. O 

requerido apresentou contestação no id nº 6098852. As partes acordaram 

em audiência a realização de prova pericial, por meio de exame de DNA (id 

nº 6687626). O acordo foi homologado no id nº 10616184, determinando a 

realização do exame de DNA. O laudo pericial foi juntado no id nº 

12333636, atestando a partenidade do autor pelo requerido. Instado a se 

manifestar o requerido pugnou pela realização de nova prova pericial, 

alegando a possibilidade de erro na realização do exame (id nº 12463000). 

O autor pugnou pela procedência da demanda no id nº 12877083. Vieram 
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os autos conclusos. É o breve relatório, DECIDO. Diante do resultado do 

laudo pericial, que deixou expressamente clara a paternidade do requerido 

para com o autor, tem-se que o caso é de reconhecimento da procedência 

do pedido, com a consequente extinção do feito, julgando 

antecipadamente o mérito, por se fazer desnecessária a produção de 

outras provas. Em que pese o requerido tenha pugnado pela realização de 

nova prova pericial, não há qualquer indício ou mesmo alegação que 

possa colocar dúvidas sobre a idoneidade do laboratório ou dos 

profissionais responsáveis pelo laudo pericial, logo, ante ausência de 

impugnação técnica a respeito do exame realizado, o pedido de nova 

prova pericial deve ser indeferido. Desta forma, não havendo outras 

questões a serem dirimidas, a procedência da ação é a medida que se 

impõe. Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO e 

DECLARANDO o requerente Rafael Lameira como filho biológico de 

Agostinho Vigolo. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

relação a esse pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. 

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga 

aos autos documentos de identidade, para subsidiar a retificação do 

registro de nascimento do autor. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e honorários advocatício, que arbitro em R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais Competente, nos moldes determinados pelo artigo 

29, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.015/77, para as alterações devidas no 

assento de nascimento, alterando o nome do requerente que passará a 

constar como RAFAEL LAMEIRA VIGOLO, bem como para incluir o nome 

pai biológico, Agostinho Vigolo, e respectivos avós paternos. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001601-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001601-62.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAFAEL LAMERA RÉU: AGOSTINHO VIGOLO Vistos, etc. Cuida-se de 

ação de investigação de paternidade ajuizada por Rafael Lameira, em face 

de Agostinho Vigolo, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. A inicial foi recebida no id nº 1852728. O 

requerido apresentou contestação no id nº 6098852. As partes acordaram 

em audiência a realização de prova pericial, por meio de exame de DNA (id 

nº 6687626). O acordo foi homologado no id nº 10616184, determinando a 

realização do exame de DNA. O laudo pericial foi juntado no id nº 

12333636, atestando a partenidade do autor pelo requerido. Instado a se 

manifestar o requerido pugnou pela realização de nova prova pericial, 

alegando a possibilidade de erro na realização do exame (id nº 12463000). 

O autor pugnou pela procedência da demanda no id nº 12877083. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório, DECIDO. Diante do resultado do 

laudo pericial, que deixou expressamente clara a paternidade do requerido 

para com o autor, tem-se que o caso é de reconhecimento da procedência 

do pedido, com a consequente extinção do feito, julgando 

antecipadamente o mérito, por se fazer desnecessária a produção de 

outras provas. Em que pese o requerido tenha pugnado pela realização de 

nova prova pericial, não há qualquer indício ou mesmo alegação que 

possa colocar dúvidas sobre a idoneidade do laboratório ou dos 

profissionais responsáveis pelo laudo pericial, logo, ante ausência de 

impugnação técnica a respeito do exame realizado, o pedido de nova 

prova pericial deve ser indeferido. Desta forma, não havendo outras 

questões a serem dirimidas, a procedência da ação é a medida que se 

impõe. Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO e 

DECLARANDO o requerente Rafael Lameira como filho biológico de 

Agostinho Vigolo. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

relação a esse pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. 

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga 

aos autos documentos de identidade, para subsidiar a retificação do 

registro de nascimento do autor. Condeno o requerido ao pagamento de 

custas e honorários advocatício, que arbitro em R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais Competente, nos moldes determinados pelo artigo 

29, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.015/77, para as alterações devidas no 

assento de nascimento, alterando o nome do requerente que passará a 

constar como RAFAEL LAMEIRA VIGOLO, bem como para incluir o nome 

pai biológico, Agostinho Vigolo, e respectivos avós paternos. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA, PARA QUE SE 

MANIFESTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 5755-53.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR PIACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 Intimação do advogado do autor para fornecer os dados bancarios do 

autor para liberação de valores ou juntar procuração concedendo poderes 

para dar e receber quitação/valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 267-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPJ, LPCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANONNI PAZETO - OAB:7.324, ROGÉRIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANONNI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 Vistos, e etc.Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos, 

portanto, nos termos do art. 528, do CPC, CITE-SE o devedor para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da pensão, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo. Se necessário, expeça-se missiva com 

prazo de 30 dias.Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO 

JUSTIFICATIVA devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.(...).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106385 Nr: 9452-77.2013.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILAMAR ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ANTONIO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9452-77.2013.811.0040Código nº: . Tratando-se de citação 

ficta, faz-se necessária demasiada cautela evitando assim, futura 

nulidade de todo o processo, de sorte que, antes da citação por edital, o 

autor deve exaurir as diligências possíveis para a localização do réu. No 

caso em tela, observa-se que, após a tentativa frustrada de citação 

pessoal da parte executada em seu endereço comercial, determinou-se, 

de logo, a realização de citação editalícia, sem a adoção de mecanismos 

de busca em sistemas de dados. Por isso, cabível a reforma da sentença 

proferida nos autos de embargos à execução, com o reconhecimento da 

nulidade da citação, determinando o prosseguimento do feito executivo a 

partir das diligências necessárias à angularização da relação processual. 

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0132594-82.2008.8.05.0001, 

Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, 

Publicado em: 27/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 01325948220088050001, 

Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data 

de Publicação: 27/02/2018)Desse modo, ANULO a citação editalícia de fls. 

76, tornando sem efeito, por conseguinte, os atos processuais 

posteriores.INTIME-SE o autor para que promova a citação do reclamado, 

declinando o seu endereço ou postulando as medidas voltadas à sua 

localização.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE.Sorriso/MT, 

26 de novembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 160436 Nr: 9396-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPDSS, ACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Autos n° 9396-39.2016.811.0040 – Código Apolo: 160436.

Autor: Ministério Público Estadual, representando os interesses da criança 

Davi dos Anjos Souza

Requeridos: Paulo de Souza Silva e Aledil Conceição dos Anjos.

 Vistos etc.

 Cuida-se de pedido de providências para aplicação de Medida Protetiva 

formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor do infante DAVI 

DOS ANJOS SOUZA em desfavor de PAULO DE SOUZA SILVA E ALEDIL 

CONCEIÇÃO DOS ANJOS pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.

 Ao final, requereu o recebimento do pedido de providências, a citação da 

demandada, bem como seja deferido liminarmente às medidas protetivas.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/15.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. O artigo 98 do ECA estabelece que as medidas de proteção à 

criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que seus direitos 

reconhecidos forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado, bem como por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsável.

 Neste caso, diante das informações contidas dos autos, visando obter 

melhores elementos para aferir a medida a ser tomada ACOLHO 

parcialmente os requerimentos constantes no item IV da exordial. 

EXPEÇA-SE o necessário.

 DETERMINO que a equipe técnica forense realize estudo psicossocial na 

residência do infante a fim de verificar as condições do ambiente familiar 

em que se encontram inseridas, assinalando prazo de 30 ( trinta) dias 

para entrega do laudo, em consonância com o item “V” da exordial.

 CITEM-SE os requeridos para, querendo, oferecer resposta no prazo 

legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para designação de 

advertência/orientação.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 07 de Novembro de 2016.

Jacob Sauer

 Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004239-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE SOUZA BRANCO (AUTOR(A))

ALVARO GUSTAVO BRANCO PROENCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004239-34.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ALVARO GUSTAVO BRANCO PROENCA, VANILDE SOUZA BRANCO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. 1. 

Diante da manifestação de Id 16522435, digam as partes quanto à 

realização ou não de perícia médica no caso sub judice. Em caso positivo, 

deverão apresentar o laudo pericial em Juízo, no prazo de 15 dias. 2. 

Após, vista ao MPE, em razão de interesses de menor. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003277-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003277-74.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA 

EXECUTADO: MERCADO E ACOUGUE KAIABI LTDA - ME VISTOS. 1. 

Conclusão indevida. 2. Cumpra-se a decisão de Id 15787537, 

especificamente o “item 4”. 3. Intimem-se.. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 80180 Nr: 5524-26.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DI DOMENICO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, acolho 

parcialmente os embargos monitórios e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido diploma legal, 
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constituo o débito representado das notas fiscais de fls. 12 e 15, 

descontado o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em título 

executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC.Nos termos do 

artigo 86, do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do referido diploma legal, na 

proporção de 80% a cargo do embargante/requerido e 20% a cargo do 

embargado/requerente.CONVERTIDO o mandado inicial em mandado 

executivo, este passará a tramitar segundo o rito do art. 538 do 

NCPC.Havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso, 07 de dezembro de 

2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição 

Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 2696-57.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNO RICARDO TIBRE - OAB:36557, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN CELLA - OAB: 2 471- RO, MARCIA 

PEREIRA DE SOUZA SCHUTZ - OAB:43651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado na sentença de fls. 580581.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30739 Nr: 4967-15.2005.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO OTERO - espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 237/238.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 165411 Nr: 702-47.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELDO IRINEU ALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DI DOMENICO - ESPÓLIO, SILVANIA 

BARONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:47454, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

SAMUEL PETRI SOLETTI - OAB:12327/MT

 VISTOS.

 Ante a notícia de falecimento do autor (fls. 96), mostra-se necessária a 

suspensão do feito a fim de que seja procedida a habilitação dos 

herdeiros, senão vejamos:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...);

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, os 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que se manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo o designado, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito - destaquei.

Desta feita, nos termos do art. 313, I, SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, devendo ser intimada a patrona da parte autora para que 

proceda a habilitação dos sucessores, de acordo com o dispositivo legal 

citado acima.

Destaco que foram apresentadas apenas as procurações outorgadas aos 

advogados subscritores por uma das herdeiras do falecido, Denise Alba, 

e pela viúva meeira, Eni Ana Alba, conforme fls. 101 e 104, não havendo 

comprovação nos autos acerca de quem, de fato, representa o espólio do 

autor, ou mesmo de que os demais herdeiros foram cientificados sobre a 

presente demanda.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85819 Nr: 5197-47.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANNE ANTUNES DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DI DOMENICO - ESPÓLIO, JULIANA 

MOURA BARONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 VISTOS.

Inicialmente, determino o desentranhamento da petição e documento de fls. 

1092/1099B e posterior juntada nos autos correspondentes (Código 

59398), mediante certidão.

No mais, certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 1106, e nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17436 Nr: 1561-54.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY MARIA OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS.

Tendo em vista que já transcorreu prazo superior ao requerido na petição 

de fls. 366, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Após, conclusos.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171253 Nr: 4127-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE 

SOUSA - OAB:267.454 SP, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, MATHEUS HENRIQUE SUCUPIRA - OAB:SP 301.223

 Vistos.

Há contradição na decisão embargada.

Isto porque, a decisão objurgada determinou o prosseguimento no feito 

com base na decisão de fls. 309, a qual reduziu o valor da execução o 

valor da execução em 50%.

Contudo, a referida decisão foi proferida às fls. 205/206 nos embargos à 

execução (cód. 174603), não obstante, essa mesma decisão que limitou o 

valor da execução foi retificada por este juízo em sede de embargos de 

declaração (fls. 284/285).

Logo, a decisão de fls. 570, é contraditória, devendo ser aclarada para o 

fim de revogar o terceiro paragrafo.

 Assim, CONHEÇO DOS EMBARGOS, por serem tempestivos, DOU-LHES 

provimento, para revogar o terceiro paragrafo da decisão de fls. 570/571.

Deixo de determinar o prosseguimento do feito em razão da decisão 

proferida no Agravo de Instrumento nº 1013369-37.2018.811.0000.

Intimem-se.

 Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 184072 Nr: 198-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA 

AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

SENTENÇA.

Trata-se de Pedido de Habilitação como Assistente proposto por JOSÉ 

ANTÔNIO RIBEIRO em face de HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO, 

qualificados nos autos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, verifico que o caso é de indeferimento da inicial, uma vez 

que referido pedido deve ser feito na própria ação principal, com 

observância do disposto no artigo 119 e seguintes do CPC.

Ante ao exposto, INDEFIRO a inicial, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290 

e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento 

da distribuição, sendo desnecessária, porém, a anotação junto à Central 

de Distribuição.

Sem condenação em custas e honorários.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94000 Nr: 5642-31.2012.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL DI DOMENICO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 41.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30741 Nr: 4969-82.2005.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO OTERO - espolio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 - B, PAULO CESAR ALVES - OAB:86188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 70.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170781 Nr: 3853-21.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA, MARCELO 

BENITES DOS SANTOS, JOICE WOLF SCHOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANNE ANTUNES DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386, MARCELO 

BENITES DOS SANTOS - OAB:21.565/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de gratuidade judiciária e 

pagamento de custas ao final.Diante desse cenário, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

processuais respectivas, conforme determinado às fls. 219/220, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessár io.Às 

providências.Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINIJuiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16647 Nr: 783-84.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY MARIA OTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 210 de 975



 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 555/556.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 169187 Nr: 2888-43.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA, JOICE WOLF 

SCHOLL, MARCELO BENITES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANNE ANTUNES DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8.386-B, JOICE 

WOLF SCHOLL - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de gratuidade judiciária e 

pagamento de custas ao final.Diante desse cenário, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

processuais respectivas, conforme determinado às fls. 123/124, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessár io.Às 

providências.Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINIJuiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15785 Nr: 2932-87.2002.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER OTERO, WALTER OTERO JUNIOR, VIVIANE 

OTERO, VANNUCCE OTERO, LEIDIANE ALVES OTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY MARIA OTERO, HELTON MARTINY, 

ALESSANDRO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 527/528.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 19643 Nr: 3862-71.2003.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMO, PCO, WOJ, HM, VO, VO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA 

AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:4929-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 702/703.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85033 Nr: 4332-24.2011.811.0040

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANNE ANTUNES DI DOMENICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA BARONIO, SAUL DI DOMENICO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado na sentença de fls. 141.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59752 Nr: 3050-82.2010.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 VISTOS.

Cumpra-se conforme determinado na sentença de fls. 465.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 06 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98263 Nr: 796-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIRI JOSE ZAFFARI, PAULA MARIA PORFIRIO 

LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação não se realizou nesta data em 

virtude da falta de intimação da parte executada. Diante disto, impulsiono 

os autos para designar o dia 15 de março de 2019, às 11:00 horas, para 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 8560 Nr: 418-35.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B & G SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA, N.D.S. MÉDICOS 

ASSOCIADOS LTDA, MONZILLO E ABBAI SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA, 

LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALI MARIA FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 
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OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - 

OAB:5346-B

 VISTOS.

1.) Diante da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 797/804 e 

manifestação de fls. 817/821, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial 

para realização de cálculo do débito, observando a condenação do 

dispositivo da sentença (fls. 556/565).

2.) Com a juntada do cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, em 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16845 Nr: 961-33.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA CRISTINA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 VISTOS.

1.) Diante da petição de fls. 349, INTIME-SE novamente a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 16584 Nr: 723-14.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA SENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 VISTOS.

1.) Diante das manifestações de fls. 158/160 e 161/163, DETERMINO a 

remessa dos autos ao i. contador judicial para que esclareça acerca do 

cálculo de fls. 154/156, notadamente sobre o valor dos honorários 

sucumbenciais.

2.) Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44030 Nr: 909-61.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA EGNAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OBADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7877, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, 

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - OAB:19437/O, MAYARA 

MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O, PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 VISTOS.

1.) Diante das matérias de ordem pública alegadas pela parte executada 

às fls. 233/248, INTIME-SE a exquente para manifestação, em 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 10, do CPC..

2.) Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101311 Nr: 4173-13.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO JUSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MAIS VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98205 Nr: 731-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, APMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso promovida por ADRIANE PEREIRA 

MACHADO SOARES em face de GILCIONEI MOREIRA SOARES, todos 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito por edital (fls.73), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda. 

Ademais, às fls. 72, verifica-se que a parte autora mudou de endereço 

sem comunicar o Juízo.

 Às fls. 82, o requerido pugna pela extinção do feito pelo abandono da 

parte autora. Parecer ministerial favorável à extinção do feito (fls. 83).

Pois bem.
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Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 07 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107002 Nr: 10013-04.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR RATIER LEMES, JORGE IBANEZ 

CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR KNECHTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - OAB:15.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 07 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87339 Nr: 6839-55.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI TREIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAES DA 

SILVA - OAB:, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAUJO 

- OAB:36778-PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito desta demanda. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado esta decisão e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos. Havendo recurso de apelação, proceda na forma 

do art. 1.010 do CPC para remessa à instância superior.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 07 de dezembro de 

2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição 

Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97807 Nr: 300-05.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma da lei processual vigente, os últimos ora arbitrados em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Transitada em julgado esta sentença, nada sendo 

requerido no prazo de 15 dias, ao arquivo. Havendo apelação, proceda na 

forma do art. 1.010 do NCPC para remessa à instância 

superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 07 

de dezembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27406 Nr: 1887-43.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARCHIORO, ROSILENE 

SOKOLOSKI MARCHIORO, VALMOR MARCHIORO, MARILDE POPIOLEK 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B

 VISTOS.

Tendo em vista que os executados foram devidamente intimados da 

penhora e avaliação do imóvel rural descrito na matrícula nº 839 do CRI de 

Nova Ubiratã/MT (antiga matrícula 17.032 do CRI de Sorriso/MT), conforme 

se nota de fls. 140/142, 173, 214, 225 e 295, e a parte exequente 

pretende sua adjudicação pelo valor da avaliação (fls. 297/298, 

DETERMINO a intimação dos executados para os fins do artigo 876, do 

CPC.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da intimação dos executados, sem 

qualquer posição dos executados, desde já, DETERMINO a expedição da 

carta de adjudicação do imóvel rural descrito na matrícula nº 839 do CRI de 

Nova Ubiratã/MT (antiga matrícula 17.032 do CRI de Sorriso/MT), no valor 

de R$431.167,89 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e sessenta e sete 

reais e oitenta e seis centavos), bem como, a expedição do mandado de 

imissão da posse em favor da parte exequente.

Após, INTIME-SE a parte exequente para apresentar demonstrativo 

atualizado do débito, descontado o valor do imóvel adjudicado, bem como 

para requerer o que de direito, em 05 (cinco) dias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 05 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36376 Nr: 5480-46.2006.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA GURUPI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILHIANS DIAS SILVA - ME, ADALBERTO LIMA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Ante a notícia de falecimento do executado Adalberto Lima Silva, 

conforme certidão do oficial de justiça de fls. 186, mostrando-se 

necessária a suspensão do feito a fim de que seja procedida a habilitação 

dos herdeiros, senão vejamos:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...);

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses "- destaquei.

Art. 921. Suspende-se a execução:

I- nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber.

(...).

Desta feita, nos termos do art. 313, I, SUSPENDO o feito pelo prazo de 06 

(seis) meses, devendo ser intimada a parte exequente para que promova 

a regularização processual.

Consigno que a certidão de óbito deverá ser obtida pelo próprio 

exequente, não havendo que se falar em expedição de carta precatória 

para o fim de intimar a filha do falecido para entregar tal documento, 

notadamente porque sequer restou comprovado nos autos a realização de 

prévia tentativa de obtenção.

No mais, resta prejudicada à análise dos demais pedidos formulados às 

fls. 200/205, sendo certo que o executado Adalberto Lima Silva não foi 

intimado da penhora de ativos financeiros realizada às fls. 155/156.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso, 05 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57265 Nr: 1090-91.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL KRAFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito desta demanda. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos. Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 07 

de dezembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito,em 

Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57283 Nr: 1109-97.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCI SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 Vistos.

Verifica-se que às fls. 165 a parte requerida peticionou informando 

alteração de advogados, sendo certo que a publicação da r. decisão de 

fls. 196/198 não foi direcionada ao advogado indicado, conforme se 

percebe da certidão de fls. 199, razão pela qual DETERMINO que a Sra. 

Gestora Judiciária providencie: a) a atualização do Sistema Apolo para 

inclusão dos atuais advogados da parte requerida; b) a republicação da 

decisão de fls. 196/198.

No mais, diante da interposição de agravo (fls. 205/213), em juízo de 

retratação, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 07 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 5875-38.2006.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSEGMENTOS IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - OAB:25162/PR

 VISTOS.

1.) DEFIRO o pedido de fls. 223 e DETERMINO a inclusão do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme prevê o artigo 782, 

§3º, do CPC.

2.) Após, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131044 Nr: 5894-29.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, PAULO 

EDUARDO VEDANA DUTRA, PATRÍCIA VEDANA DUTRA, ANDERSON 

RICARDO BERNO, TAMARA PAULA PERIN DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:

 VISTOS.

1.) Diante dos documentos de fls. 87/89, atestando a titularidade da parte 

executada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos veículos 

indicados.
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2.) Realizada a penhora e avaliação dos bens indicados, lavre-se o auto e 

intime-se a parte executada, na mesma oportunidade.

3.) Após, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito.

4.) Quanto ao pedido de fls. 90/92, consigno que o veículo descrito pelo 

Banco não encontra-se com restrições oriundas deste feito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso - MT, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137987 Nr: 9635-77.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, PAULO EDUARDO 

VEDANA DUTRA, PATRÍCIA VEDANA DUTRA, ANDERSON RICARDO 

BERNO, TAMARA PAULA PERIN DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida nos 

presentes Embargos à Execução, resolvendo o mérito dapresente 

demanda e extinguindo o feito, tudo na forma do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO os embargantes ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC.JUNTE-SE cópia desta sentença aos 

autos da ação executiva.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010, §§ 

1º e 3º do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINIJuiz de Direito,em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114121 Nr: 5638-23.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

VINICIUS MENEGOL - OAB:RS0090661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195889/SP

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do 

NCPC.

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para autorizar a 

transferência dos valores depositados às fls. 138, para a conta corrente 

de titularidade do procurador da parte exequente, conforme requerido às 

fls. 140.

5.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso, 10 de dezembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005967-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO JOSE PRESSI (AUTOR(A))

MARLI OSMARI PRESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BUCK OAB - MT20352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO AUGUSTINHO SONEGO (RÉU)

LUIZ MIGUEL PRESSI (RÉU)

JOAO ANTONIO PRESSI (RÉU)

RAIMUNDO AGOSTINHO PRESSI (RÉU)

FRANCISCO PEDRO PRESSI (RÉU)

CLAUDINO DEMARCO (RÉU)

INES SALETE DEMARCO (RÉU)

CECILIA LUCIA PRESSI SONEGO (RÉU)

Outros Interessados:

NEI FRANCIO (CONFINANTES)

Espólio de João Batista Francio (CONFINANTES)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SAMUEL PRESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

SALETE CHIAPETTI (CONFINANTES)

OSMIR CHIAPETTI (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _30__ 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GLAUBER L ING I A R D I  S T R A C H I C I N I  P R O C E S S O  n . 

1005967-76.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 14.658.450,60 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

CLEMENTINO JOSE PRESSI Endereço: Avenida Porto Alegre, 3374, Nobre, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: MARLI OSMARI PRESSI Endereço: 

Avenida Porto Alegre, 3374, Nobre, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

POLO PASSIVO: Nome: JOAO ANTONIO PRESSI Endereço: Linha São 

Roque, s/n, Zona Rural, PALOTINA - PR - CEP: 85950-000 Nome: INES 

SALETE DEMARCO Endereço: Rua 25 de Julho, 1594, Centro, PALOTINA - 

PR - CEP: 85950-000 Nome: CLAUDINO DEMARCO Endereço: Avenida 25 

de Julho, 1594, Centro, PALOTINA - PR - CEP: 85950-000 Nome: CECILIA 

LUCIA PRESSI SONEGO Endereço: Rua Azauri Guedes Pereira, 634, 

Centro, TERRA ROXA - PR - CEP: 85990-000 Nome: LEO AUGUSTINHO 

SONEGO Endereço: Rua Azauri Guedes Pereira, 634, Centro, TERRA 

ROXA - PR - CEP: 85990-000 Nome: LUIZ MIGUEL PRESSI Endereço: Rua 

Roberto Carlos Braga, 10, Sala 01, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Nome: FRANCISCO PEDRO PRESSI Endereço: AVENIDA SÃO 

PAULO, 1856, - DE 2395/2396 AO FIM, VILA BOSQUE, MARINGÁ - PR - 

CEP: 87005-040 Nome: RAIMUNDO AGOSTINHO PRESSI Endereço: Rua 

Vinte e um de Abril, 797, Desconhecido, CHAPADINHA - MA - CEP: 

65500-000 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Os Requerentes são possuidores 

há mais de vinte anos do imóvel rural denominado Fazenda Pressi, com o 

total de 4.055,1228ha (quatro mil e cinquenta e cinco hectares, doze ares 

e vinte e oito centiares), conforme coordenadas e confrontações que 

segue no memorial. Da quantidade total constante da matrícula, ou seja, 

4.762,00ha, acima mencionada o Sr. Jorge Nelson Pressi, vendeu ao Sr 

Helio Chiapetti e outros a quantidade de 595,25ha (quinhentos e noventa e 

cinco hectares e vinte e cinco ares) conforme AV-1-2265, restando o total 

de 4.166,75ha (quatro mil, cento e sessenta e seis hectares e setenta e 

cinco ares), constante da matrícula. I.1 Confinantes: Nei Francio, Samuel 

Pressi, Salete Chiapetti, Osmir Chiapetti e Espólio de João Baptista Francio 

(Representado por Gunter Francio), sendo certo que o imóvel possui 

limites e divisas devidamente identificadas, por meio do Memorial Descritivo 

confeccionado de acordo com o Sistema Geodésico Local, pelo 

Responsável Técnico Renato Zenaro (CREA 7150/TD/MT), com ART 
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expedida para este fim sob o nº 2045989-M. I.2 Benfeitorias: na área rural 

usucapienda, os Requerentes, sozinhos, abriram toda a área legalmente 

permitida e devidamente registrada na matrícula (aproximadamente, 65% 

da área), tendo, desde então, desenvolvido exploração de recurso natural 

do solo, com o plantio de diversas culturas, sobretudo soja e milho, bem 

como desenvolvido pecuária e, para tanto, realizam diversos 

investimentos, incluindo construção de três barracões, sendo um para 

máquinas agrícolas, um para armazenamento de insumos e outro térmico, 

para armazenamento de sementes. Também houve a construção pelos 

Requerentes de três casas, cantina, alojamento, caixa d’agua e rede de 

energia elétrica. É importante ressaltar que o imóvel é totalmente cercado, 

benfeitoria esta que, assim como todas as anteriormente mencionadas, 

foram integralmente idealizadas, realizadas e financeiramente arcadas 

pelos Requerentes.Conforme se verifica na matrícula do imóvel 

usucapiendo, os Requerentes são proprietários e possuidores da área, 

em condomínio com os Requeridos, sendo um dele o genitor do Co 

Requerente Clementino José Pressi, o Sr. João Antônio Pressi e, os outros 

cinco, seus irmãos. O objetivo original dos proprietários ao adquirir a área, 

em 10/07/1984, era se mudar de Palotina/PR, para Sorriso/MT, com o intuito 

de desenvolver atividade agrícola. Alguns de fato vieram a Sorriso, mas 

preferiram desenvolver atividades em outras áreas; alguns preferiram 

ficar desenvolvendo atividades agrícolas nas terras localizadas no estado 

do Paraná; outros preferiram desenvolver atividades agrícolas no Norte do 

país; um deles (Jorge Nelson Pressi) fracionou a área e alienou a fração 

que lhe pertencia, em 24/10/1988 (AV-1-2265); outros simplesmente 

preferiram exercer atividade corporativa no estado do Paraná. Fato é que, 

desde a aquisição da área, no longínquo ano de 1984, apenas os 

Requerentes tomaram posse efetiva, transformando a área de vegetação 

nativa em área produtiva (fotos anexas comprovam o estado original da 

área), empregando todos os recursos humanos e financeiros 

necessários, assumindo, consequentemente, todos os riscos inerentes a 

tais atividades. Nunca houve qualquer participação humana ou financeira 

dos demais condôminos. Nunca houve qualquer interesse dos mesmos em 

ocupar ou usufruir da área em questão. Apenas os Requerentes 

exploraram a área, sempre com animus domini, nunca tendo havido 

qualquer insurreição dos demais. Importante, portanto, deixar claro que 

todas as deliberações e efetivas atividades praticadas na área 

usucapienda, desde a abertura da área, passando pela escolha do cultivo 

das culturas, das áreas de pastagens, pelas construções das 

benfeitorias, intervenções logísticas, estabelecimento de reserva legal, 

etc., até a assunção de dívidas para pagamento de todas essas práticas, 

SEMPRE foram assumidas integralmente pelos Requerentes. Os 

Requeridos NUNCA participaram sequer de suas deliberações, NUNCA 

participaram de nada que envolvesse o imóvel. Portanto, referentemente à 

posse, os Requerentes a detêm como se fossem donos há mais de vinte 

(20) anos, período este exigido pela legislação civil para a aquisição por 

meio da ação de Usucapião Extraordinária, na hipótese de o possuidor 

haver realizado obras ou serviços de caráter produtivo. A posse dos 

Requerentes sobre o imóvel sempre foi mansa, pacífica e ininterrupta 

durante todo o período em que lá se encontram, sendo que todos os 

confrontantes, bem como as pessoas da região têm-nos como 

verdadeiros e únicos proprietários do imóvel acima especificado. Contudo, 

em que pese a posse dos Requerentes sempre ter sido respeitada, os 

demais condôminos não estão de acordo com a transferência de suas 

frações ideais aos Requerentes, não restando outra alternativa a estes, 

senão ajuizar a presente ação de Usucapião, para que haja o 

reconhecimento judicial da aquisição do direito à propriedade completa do 

imóvel pelos Requerentes, diante da ocorrência de todos os requisitos 

objetivos legitimadores no caso presente. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel 

rural denominado Gleba Barreiro, situado no Munícipio de Sorriso, Estado 

de Mato Grosso, com área de 4.726,00 ha (quatro mil, setecentos e 

sessenta e dois hectares) e os seguintes limites e confrontações: o 

referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cuja a demarcação 

se inicia em MP (marco de partida) cravado na margem esquerda do Rio 

Telles Pires comum com terras de Paulo Pressi e outros, deste marco 

segue no rumo magnético de 68°15’NW a distância de 9.256,02 metros até 

o marco 01; deste marco segue no rumo magnético de 57°42’NW a 

distância de 4.905,00 metros até o marco 02, cravado na margem da 

antiga Estrada do Pontal e comum com terras de Rondônia Colonizadora 

S/A; deste marco segue no rumo magnético de 31°53’NE a distância de 

2.500,00 metros até o marco 03, cravado ao lado da Estrada do Pontal e 

comum com terras de Rondônia Colonizadoras S/A; deste marco segue no 

rumo magnético de 57°37’SE a distância de 12.208,00 metros até o marco 

04, cravado na margem de denominada Estrada da Balsa; deste marco 

segue no rumo magnético de 58°37’SE a distância de 2.000,00 metros até 

o marco 05, cravado na margem da referida Estrada; deste marco segue 

no rumo magnético e 60°02’SE a distância de 3.770,00 metros até o marco 

06, cravado na margem da referida Estrada; deste marco segue no rumo 

magnético de 42°03’SE a distância de 1.670,00 metros, até o marco 07, 

cravado na margem esquerda do Rio Telles Pires, e comum com terras da 

Colonizadora Feliz Ltda; deste marco com vários rumos e distância 

margeando o referido rio, até o marco de partida. Proprietários: JOÃO 

ANTONIO PRESSI, brasileiro, agricultor, casado com Tereza Gema Pressi 

sob regime de comunhão universal de bens, RG n° 1.064.656-PR, CPF n° 

127.483.319-15, residente em Palotina-PR; INES SALETE DEMARCO, 

brasileira, do lar, casada com Claudino Demarco sob regime de comunhão 

universal de bens, Certidão de Casamento n° 407 da fls. 122 do L° 02-B do 

Cartório de Registro Civil de Palotina-PR., CECILIA LÚCIA PRESSI SONEGO, 

brasileira, do lar, casada com Leo Augustinho Sonego sob regime de 

comunhão universal de bens, Certidão de Casamento n° 1.470 fls. 53 L° 

04-B do Cartório do Registro Civil de Palotina-PR, LUIZ MIGUEL PRESSI, 

brasileiro, agricultor, casado com Valdeliria Honorio Pressi sob regime de 

comunhão universal de bens, RG n° 3.382.754-7- PR, CPF n° 

333.997.199-49, residente em Palotina-PR; FRANCISCO PEDRO PRESSI, 

brasileiro, solteiro, maior, engenheiro químico, RG n° 1.373.182-PR, CPF n° 

331.085.529- 53, residente em Maringá-PR; RAIMUNDO AGOSTINHO 

PRESSI, brasileiro, solteiro, maior, estudante, RG n° 3.996.328-0-PR, CPF 

n°547.750.869-87, residente em PalotinaPR; JORGE NELSON PRESSI, 

brasileiro, solteiro, maior, engenheiro Agrônomo, RG n° 2.206.497-PR, CPF 

n° 363.240.940-49, residente em Nova Aurora-PR; CLEMENTINO JOSE 

PRESSI, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro Agrônomo, RG n° 

1.655.358-PR, CPF n° 349.116.349-87, residente em Palotina-PR. Registro 

anterior: 1-6115 fls. 01 L° 02 de 12/07/84 do RGI de Rosário do Oeste-MT. 

Prot. 6149. O Oficial. DECISÃO: "VISTOS. 1.) Preenchidos os requisitos 

legais, RECEBO a inicial. 2.) Considerando o desinteresse da parte autora, 

DEIXO de designar sessão de mediação e/ou audiência de conciliação. 

Assim, CITE-SE a parte requerida, com prazo de 15 dias (art. 335, CPC), 

para, querendo, responder a presente demanda. 3.) CITEM-SE, ainda, os 

confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, se casados forem, 

conforme requerido na inicial. CITEM-SE, também, eventuais terceiros 

interessados, por edital. 4.) INTIMEM-SE para que manifeste eventual 

interesse na causa a Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 

5.) Após, ABRA-SE VISTA para manifestação do Ministério Público. 6.) 

Transcorridos os prazos com ou sem impugnação, CERTIFIQUE-SE, 

voltando CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 7.) CUMPRA-SE. 

Às providências." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ, digitei. SORRISO, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 
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indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003732-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOIR PREZOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003732-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: LENOIR PREZOTTO VISTOS. 1. Considerando que o 

ato citatório ainda não se concretizou, DEFIRO a substituição do polo ativo 

postulada em Id 14809506, determinando as alterações necessárias junto 

ao Sistema PJe, inclusive com a atualização dos advogados da causa. 2. 

Após, intime-se a parte autora para manifestar em prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento. 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005192-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA OAB - MT0010885A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

 

Solicito a Vossa Senhoria a intimação da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça que segue por cópia anexa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução, independentemente de 

cumprimento, nos termos do capítulo 2, seção 7, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004902-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VELOSO (AUTOR(A))

ELIZETE SMIALOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004902-80.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZETE SMIALOVSKI, MARCIO VELOSO RÉU: LABORATORIO DE 

ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos/ BG. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 16:00h, registrando que as testemunhas a serem 

ouvidas em tal solenidade deverão ser arroladas no prazo de quinze dias 

a partir da intimação. Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004902-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VELOSO (AUTOR(A))

ELIZETE SMIALOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004902-80.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZETE SMIALOVSKI, MARCIO VELOSO RÉU: LABORATORIO DE 

ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos/ BG. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 16:00h, registrando que as testemunhas a serem 

ouvidas em tal solenidade deverão ser arroladas no prazo de quinze dias 

a partir da intimação. Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004729-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA GRANZOTO LUCCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DE LUCCA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004729-56.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDINEIA GRANZOTO LUCCA RÉU: SILVIO DE LUCCA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG. DEFIRO o 

requerimento retro. Para tanto, INTIME-SE novamente o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da Faculdade de Sorriso – UNIC, para defender os interesses do 

requerido Silvio de Lucca. No mais, INTIME-SE a Secretaria Municipal de 

Saúde para que, no prazo de 05 dias, cumpra a determinação de Num. 

9844631, vez que foi determinada a avaliação do requerido em 13/09/2017 

e, até o presente momento, ou seja, mais de um ano após a determinação, 

não houve a juntada do parecer médico nos presentes autos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001476-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (RÉU)

RENATO ALVES DE FREITAS (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001476-94.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: POR DO SOL 

URBANIZACOES LTDA, RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA 

BATTAGLINI, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG. Designo audiência de 

conciliação para o dia 14 de dezembro de 2018, às 8h30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem todos com urgência que o caso requer. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade Às providências.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44567 Nr: 1499-38.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ELCIO ANTONOW & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269/RO

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93449 Nr: 5695-12.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA MACEDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANISCE APARECIDA BOSO SECCHI, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JÚNIOR - OAB:28.740-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DA PENHA PAIVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001899 -83.2018.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte executada(advogado), para que tome ciência da decisão de 

ID. 16734846. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010488-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CARMEM LOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ ZACAROM (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 20 de 

MARÇO de 2019, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a parte à audiência designada, ficando a parte interessada ciente que o 

não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003539-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003539-24.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, aporte aos autos o título extrajudicial do mês de março, uma vez que 

na petição de ID. 16654787 foram apresentados os títulos referentes ao 

mês de abril e maio. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-24.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010615-24.2011.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 15971623, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006320-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DA ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1006320-53.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16557348, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 10 de 

dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004506-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECIANA SIMAO DE ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004506-06.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito, bem como requeira o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004855-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON CASSIANO PANTALIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004855-09.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Reclamante (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca do peticionado no ID. 16681733, requerendo o 

que entender de direito. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003441-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ MAIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA OAB - MT20392/O (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES DE RESENDE JUNIOR OAB - MT16275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1003441-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON 

LUIZ MAIA - ME REQUERIDO: FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro 

2019, às 14h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003441-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ MAIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA OAB - MT20392/O (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES DE RESENDE JUNIOR OAB - MT16275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1003441-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON 

LUIZ MAIA - ME REQUERIDO: FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro 

2019, às 14h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005760-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO RAFAEL HEINTZE 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI 

Trata-se de ação proposta por DIOGO RAFAEL HEINTZE em face de 

BANCO SAFRA S.A e JJR COM E TRANSPORTES EIRELI., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de protesto indevido 

pelo Banco reclamado, no valor de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e 

quatro reais). Afirma que nunca teve qualquer relação comercial com as 

empresas reclamadas. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. A primeira 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a ilegitimidade 

passiva pois é mero mandatário dos títulos levados à cobrança para a 

realização de protestos, sendo evidente que o responsável no caso é o 

mandante. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada. Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. TJ-SP - Apelação APL 

10079303920168260019 SP 1007930-39.2016.8.26.0019 (TJ-SP) Data de 

publicação: 05/09/2018 Ementa: PROCESSUAL CIVIL – Legitimidade 

passiva ad causam do banco endossatário-mandatário – Na condição de 

prestador de serviço de cobrança de duplicata, o mandatário tem o ônus 

de exigir a apresentação e fiscalizar toda a documentação comprobatória 

da concretização do negócio jurídico (compra e venda mercantil ou efetiva 

prestação de serviços ao real contratante) que ensejou a emissão dos 

títulos que lhe foram entregues para o cumprimento do delicado mister 

assumido, com o fito de averiguar a regularidade formal das cambiais e a 

própria legitimidade do crédito, sob a coativa forma exigidas – Legitimidade 

passiva do banco configurada – Princípio da causalidade – Verba 

sucumbencial devida – Sentença mantida – Recurso improvido. Quanto ao 

dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 
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RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, registra outros débitos posteriores a 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de HOMOLOGAR o pedido de 

desistência em relação a segunda reclamada (Id 12429413) e JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de valor de R$ 

684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), bem como, a retirada 

definitiva do protesto; 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). 3) CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais) a título por danos morais, advindo da contratação de advogado. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, no que concerne a 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e DANOS MORAIS PELA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. No entanto, em que pese o projeto de sentença 

partir da premissa de que incide danos pela contratação de advogado, 

certo é que o entendimento pacificado do STJ, é no sentido do não 

cabimento da condenação em danos nestes casos, a saber: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. 

REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos 

elementos informativos da demanda, concluiu que o valor arbitrado em 

aproximadamente R$ 6.222,00 (seis mil, duzentos e vinte e dois reais) 

seria adequado, considerando a falha do serviço da parte agravada, que 

não atendeu solicitação de efetuar resgate de montante em conta que a 

agravante mantinha em conjunto com sua genitora. 2. Infirmar as 

conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte 

fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante entendimento desta Corte 

Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado para 

ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais 

indenizáveis. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – 4ª T. 

AgInt no REsp 1675581/SP. Rel. Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região), J. 27/02/2018, DJe 

07/03/2018) Nesta toada, de rigor a improcedência do pedido de danos 

pela contratação de advogado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1000128-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EDUARDO CANDIDO DA SILVA REQUERIDO: Z S INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRA LTDA - EPP Vistos etc. Designo para audiência de instrução 

e julgamento o dia 12 de fevereiro 2019, às 14h40min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007021-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO GUNTHER DE GEUS (INTERESSADO)

PATRICIA ROGENSKI DE GEUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 12:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007029-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. W. PUVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA CRISTINA FATIMA FERRONATTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 12:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-68.2018.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 220 de 975



Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGE MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1001157-58.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007048-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

ANDRESSA DA SILVA NEVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007167-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1007167-21.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 10 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007050-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NOVAES FERREIRA (REQUERENTE)

FERNANDO LANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 14:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR JOSE GEHLEN (EXECUTADO)

 

Processo: 1001596-40.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 16499989, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007051-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 01 de MARÇO 

de 2019, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001002-55.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante (advogado) dos embargos de declaração 

opostos no ID. 16057711, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 
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(cinco) dias. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SILVESTRE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003457-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO SILVESTRE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Intime-se a parte requerida para que junte 

aos autos, no prazo de 05 dias, a carta de preposição e a procuração 

concedendo poderes à advogada Camila Ferreira do Nascimento Teochi 

para realizar transação. Após, conclusos para homologação do acordo 

realizado em audiência. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003531-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003531-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR ALVES BRANDAO 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. Intime-se a 

parte requerida para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, a carta de 

preposição e a procuração concedendo poderes à advogada Camila 

Ferreira do Nascimento Teochi para realizar transação. Após, conclusos 

para homologação do acordo realizado em audiência. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003797-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DI CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003797-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: DI CASA MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO 

LTDA - EPP Vistos etc. Em consulta ao site da receita federal, constatei 

que a parte autora não se encontra cadastrada como EPP, ME ou MEI. 

Assim, intime-se a parte autora para que comprove que se encontra 

enquadrada nas hipóteses do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007168-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARA FRASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1007168-06.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 08 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte reclamante independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 10 DE DEZEMBRO DE 2018. Cristiane V. Kuhn 

Tecnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31176 Nr: 388-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO HASIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Processo nº. 388-87.2006.811.0040 – CÓDIGO: 31176

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de intimar o advogado Executado para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestar sobre a contraproposta juntada às fls. 151, pela parte 

exequente de parcelamento em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas 

com atualização nos termos da sentença. Sorriso/MT, 10 de dezembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48531 Nr: 5404-51.2008.811.0040

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARIA SIMIÃO - 

OAB:12362-A, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 PROCESSO Nº 540451.2008.811.0040 – CÓDIGO: 48531.

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, 

seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente para se manifestar sobre a petição e o Depósito 

Judicial juntado nos autos às fls. 113/116, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 07 de dezembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200878 Nr: 10111-13.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI - 

OAB:19943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Nostermos da Legislação vigente impulsiono estes autos a fim de INTIMAR 

AS PARTES da r. sentença em seu dispositivo final transcrita: ...Tecidas 

tais considerações a procedência dos pedidos iniciais é medida que se 
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impõe. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada no pagamento de DANOS MORAIS no montante 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso.Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 200878 Nr: 10111-13.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS SARTORI - 

OAB:19943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a 

reclamada no pagamento de DANOS MORAIS no montante de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso.Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55).Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003441-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ MAIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVAN BATISTA DE LIMA OAB - MT20392/O (ADVOGADO(A))

JOAO ALVES DE RESENDE JUNIOR OAB - MT16275 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003441-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON LUIZ MAIA - ME 

REQUERIDO: FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro 2019, às 

14h20min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000128-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: Z S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA - EPP 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 12 de 

fevereiro 2019, às 14h40min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003572-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA OLIVEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAROLA VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003572-14.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDILEUZA OLIVEIRA DE 

AMORIM REQUERIDO: PAROLA VEICULOS LTDA - ME Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro 2019, às 

15h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007167-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007167-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO AUGUSTO DE 

ARRUDA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. Demais disso, já pacificada a proibição de aplicação de 

penalidades pedagógicas ao aluno de instituição de ensino superior por 

eventual inadimplência, em razão de expressa vedação legal do artigo 6º, 

§ 1º, da Lei 9.870/99. A par disso, se procedentes as alegações da parte, 

a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de: a) determinar a imediata suspensão 

do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação; b) determinar que a 

reclamada providencie a rematrícula da parte reclamante no sétimo 

semestre do curso de agronomia no início do ano letivo 2019 e frequência 

às aulas, bem como proceda o desbloqueio de acesso ao reclamante ao 
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portal acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais, tudo até o 

julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado 

em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002903-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002903-92.2017.8.11.0040 Exequente: ROCILDA MARIA MORAIS COSTA 

Executado: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-80.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PAULINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010016-80.2014.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: ADRIANO PAULINO DA SILVA 

Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010821-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAIR FAGUNDES NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010821-62.2016.8.11.0040 Exequente: CLARO S.A. Executado: VALTAIR 

FAGUNDES NOGUEIRA Vistos etc. Estando a execução munida de título 

executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro 

tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O 

PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA 

PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a penhora on line, 

DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser 

procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) 

LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos 

via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, 

do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, 

inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento 

nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de 

REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010364-35.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DALSOQUIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

8010364-35.2013.8.11.0040 Exequente: PAULO DALSOQUIO Executado: 

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, somente foi 

localizado o veículo já constrito nos autos (extrato anexo). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004659-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE QUINTELLA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004659-39.2017.8.11.0040 Exequente: CLARO S.A. Executado: 

MONIQUE QUINTELLA DOS SANTOS Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 
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do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010806-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SCHWARZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J K PNEUS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010806-93.2016.8.11.0040 Exequente: JAIR SCHWARZ Executado: J K 

PNEUS LTDA Vistos etc. Reputo válida a intimação dirigida ao executado 

(Num. 15316520), nos termos do artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Considerando a 

localização de vários veículos em nome da executada, bem como o valor 

do débito, a constrição foi implementada somente em face do veículo placa 

MDH0767, único sem qualquer restrição precedente. Efetivada a penhora 

de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na forma do 

art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e 

INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem como, caso haja 

requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; 

de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, 

desde já, que SE a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do 

exequente), na forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 

889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado 

ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando 

informações a respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente 

financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao 

agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de 

outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios sejam 

insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o 

EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após alienação judicial, 

OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 

908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) 

CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. 

V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS AS PENHORAS 

(BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as 

cautelas de estilo. Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006045-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAN DA CONCEICAO RAMOS (EXECUTADO)

EDVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1006045-70.2018.8.11.0040 Exequente: DANILO MILITAO DE FREITAS 

Executado: EDVALDO DE SOUZA e outros Vistos etc. Cite-se o executado 

Edvaldo no endereço indicado pelo exequente na petição retro. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 
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REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003321-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SEVERINO CANAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1003321-64.2016.8.11.0040 Exequente: MOACIR SEVERINO CANAN 

Executado: CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002150-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO VALERIO MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 
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1002150-38.2017.8.11.0040 Exequente: BANCO BRADESCO S.A. 

Executado: ARNALDO VALERIO MARQUES Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006450-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE LOPES BAZETE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1006450-43.2017.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: JEANE LOPES BAZETE Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado bloqueio com 

sucesso, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando 

infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE 

VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CALMINATTI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES OAB - MG136656 

(ADVOGADO(A))

MARCELA FARACO PATRICIO OAB - MG140426 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002862-28.2017.8.11.0040 Exequente: ANA PAULA CALMINATTI - EPP 

Executado: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Vistos etc. 

Estando a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, 

bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Restando infrutífera a 

penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de PENHORA DE VEÍCULOS, 

devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO(S) 

VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA RENAJUD. Efetivada a 

penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o TERMO DA PENHORA, na 

forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora levada a efeito, bem 

como, caso haja requerimento nesse sentido, nos termos do art. 840, §§ 

1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o EXEQUENTE como 

DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a PENHORA atingir BEM 

GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão ser INTIMADOS OS 

INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob as penas dos arts. 

799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. 

Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, sucessivamente, ao AGENTE 

FINANCEIRO, solicitando informações a respeito do credor (ao DETRAN) e 

da dívida (ao agente financeiro) ainda existente sobre o veículo, bem como 

noticiando (ao agente financeiro) a constrição levada a efeito neste feito, 

sem prejuízo de outras consultas a cargo do exequente acaso os ofícios 

sejam insuficientes. Ademais, SE constatadas PENHORAS 

ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO do montante, após 

alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS RESPECTIVAS 

PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do NCPC), devendo, 

ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA ANTERIORMENTE 

AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando INFRUTÍFERAS AMBAS 

AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de arquivamento. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso expressamente 

requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos do Enunciado 

75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010579-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010579-40.2015.8.11.0040 Exequente: BANCO BRADESCO S.A. 

Executado: FERNANDO GOMES DA SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma 

do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, 

caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do 

executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o 

montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de 

atualização monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 

854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente 

DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO 

FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta 

TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 

5º do art. 854 do NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo 

legal, MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O 

EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob 

pena de arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o 

Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 

829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens 

passíveis de penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. 

Acaso expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos 

termos do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000965-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GONZAGA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000965-28.2018.8.11.0040 Exequente: LUIZ CARLOS ALVES Executado: 

CLAUDEMIR GONZAGA DA SILVA Vistos etc. Considerando que nos 

procedimentos afetos aos Juizados Especiais, não há incidência de 

honorários advocatícios, aliado ao fato de que se trata de execução de 

título extrajudicial, não incidindo, portanto, a multa do artigo 523, do NCPC, 

a constrição será realizada somente com relação ao montante original do 

crédito e suas atualizações, nos termos do demonstrativo apresentado 

pelo exequente. Estando a execução munida de título executivo líquido, 

certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 

854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso 

REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS 

EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS 

A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE 

COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER 

INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA 

DE PENHORA on-line, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, ante a 

penhora perfectibilizada em Num. 15056044 - p.6, oportunidade em que o 

executado poderá manejar embargos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010863-87.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CAGNAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CAROLINA BOM FIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010863-87.2011.8.11.0040 Exequente: MARCOS CAGNAN Executado: 

JULIANA CAROLINA BOM FIM Vistos etc. Estando a execução munida de 

título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando que o 

dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM 

NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. 

Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do 

sistema BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia 

da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente 

de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007168-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARA FRASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007168-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDA MARA FRASSON 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. 

No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta 

em alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE NAZARE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO LAUTERER ROMEIRO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005748-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO DE NAZARE 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AMERICO LAUTERER ROMEIRO, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta 

em alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento 

desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por 
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descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO ABREU MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001787-51.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELEANDRO ABREU MARCHI 

REQUERIDO: FERNANDO HENRIQUE MODESTO DE ANDRADE Vistos etc. 

Intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do débito, requerendo o que entender de direito. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HOFFMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002305-75.2016.8.11.0040 Exequente: SIRLEI HOFFMANN Executado: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Ante o disposto no Enunciado 97, do 

FONAJE, não cabem honorários advocatícios na fase de cumprimento de 

sentença, motivo pelo qual a penhora a ser implementada se RESUMIRÁ 

AO VALOR DA MULTA do artigo 523, §1º, do NCPC, a qual não foi objeto 

da penhora anterior. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. 

Apresentada 1) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, 

imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS 

PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) 

TRANSCORRIDO O PRAZO SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A 

SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM 

ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À 

CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do 

NCPC; 3) restando frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no prazo legal, MUITO 

MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, ARQUIVE-SE, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE DÍVIDA, nos termos 

do Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007185-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZELI NOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007185-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ZELI NOEL REQUERIDO: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. No que tange à 

medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ROTA DO SOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

LUIZ ANTUNES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010390-62.2015.8.11.0040. REQUERENTE: OFICINA MECANICA ROTA DO 

SOL LTDA - ME REQUERIDO: GILVAN SILVA DA CRUZ, LUIZ ANTUNES DA 

CRUZ Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração sob a alegação de 

omissão/obscuridade na decisão de Num. 16601202. Os reclamados 

pugnaram pela rejeição dos embargos manejados (Num. 16942147). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU 

PARCIAL PROVIMENTO. Isso porque, verifica-se que o título judicial 

excutido condenou os reclamados ao pagamento de R$ 4.664,66, sendo 

R$ 2.326,00, representados pelos dois cheques em discussão e o 
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restante relativo aos serviços de retífica. Portanto, a existência de acordo 

com relação aos cheques excutidos, devidamente quitado, somente 

extingue a cobrança do valor relativo aos cheques, devendo a ação 

prosseguir quanto ao restante. Quanto à alegação de que o presente feito 

se trata de cumprimento de sentença, ou seja, calcado em título judicial, 

motivo pelo qual seria incompatível extinguir o débito pela quitação de 

acordo extrajudicial, deve ser registrado que incompatibilidade haveria em 

este Juízo permitir a cobrança em dobro de um mesmo título (cheques), os 

quais originaram tanto a sentença objeto de cumprimento, quanto à 

sentença homologatória do acordo entabulado perante o CEJUSC. 

Ademais, a inexistência de menção, no acordo entabulado perante o 

CEJUSC, acerca deste feito se trata de mera omissão ou mesmo 

desconhecimento das partes, as quais estavam desacompanhadas de 

advogado. Quanto à inexistência de menção, no acordo homologado, do 

número dos cheques envolvidos na avença, restaram supridas pela 

certidão lavrada em Num. 16600368, a qual indicou que, em consulta ao 

processo junto ao CEJUSC, foi constatado que se tratam dos mesmos 

títulos. No mais, quanto à alegação de que a pessoa que entabulou o 

acordo perante o CEJUSC não se trata da exequente, deve ser registrado 

que a parte solicitante naquele feito é sócio administrador da exequente, 

conforme contrato social juntado em Num. 983792, portanto, com amplos 

poderes para representar a exequente, sendo que o fato de ter constado 

seu nome no acordo e não da empresa se trata de mera irregularidade, 

quiçá, motivada, também, pelo desconhecimento das partes. O que não se 

pode negar é que os cheques em questão estão quitados e foram 

devolvidos aos executados, seja pela exequente, seja pelo seu sócio 

administrador. Ademais, prosperando a tese da exequente de que o 

acordo perante o CEJUSC foi entabulado por terceiro, considerando que 

este terceiro estava de posse dos títulos, conclui-se que houve a 

circulação irregular do título, visto que era objeto deste feito, embasando a 

sentença prolatada, o que não poderia ter sido realizado pela exequente. 

Posto isso, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO apenas para autorizar a continuidade 

do feito com relação ao montante de R$ 1.845,04, mantendo, no mais, a 

decisão tal como lançada. Dando regular prosseguimento ao feito, 

determino a intimação do exequente para que, no prazo de cinco dias, 

apresente demonstrativo atualizado do débito com relação ao valor 

remanescente, considerando como termo final da atualização e juros a 

data da efetivação da penhora via BACENJUD. Apresentado o cálculo, 

intime-se o executado para manifestação em cinco dias. Havendo 

concordância do executado, poderá ser abatido do valor indicado pelo 

exequente o montante da condenação em litigância de má-fé e honorários 

advocatícios (R$ 2.000,00), expedindo-se alvará do valor devido ao 

exequente (valor do cálculo – R$ 2.000,00), cujos dados bancários deverá 

indicar, no prazo de cinco dias. O valor remanescente do depósito judicial 

deverá ser liberado em favor dos executados, mediante observância dos 

dados bancários a serem indicados, no prazo de cinco dias. Após, 

conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011002-73.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ OAB - PR46644 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011002-73.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: SUELEN TAIS GRAMKOW, 

LARISSA INA GRAMKOW EXECUTADO: R. V. MADUREIRA SILVA - ME 

Vistos etc. O presente feito foi extinto, não cabendo maiores 

tergiversações. Nesta toada, cumpra-se o comando judicial de Num. 

16415358 (vinculação dos valores bloqueados ao feito indicado em tal 

decisão e arquivamento deste feito). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010641-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO GOULART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010641-80.2015.8.11.0040. REQUERENTE: NATALINO GOULART 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Determino a INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SORRISO, através dos PROCURADORES ESTADUAL e 

MUNICIPAL, bem como do SECRETARIOS ESTADUAL e MUNICIPAL DE 

SAÚDE, para que cumpram a obrigação de fazer objeto da presente 

execução, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, 

EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas 

públicas para satisfação do objeto da presente ação. Após, transcorrido o 

prazo acima sem cumprimento da obrigação, manifeste-se a parte autora, 

o que entender de direito, no prazo de 15 dias. No mais, fica desde já 

autorizado o traslado das eventuais cópias ao Ministério Público, se 

requerido, para ajuizamento de ações de improbidade/criminais 

correspondentes. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000382-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000382-77.2017.8.11.0040 Exequente: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Executado: CAROLINE PONTES DA SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 
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(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, CONCLUSOS PARA EXTINÇÃO (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004395-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE BARBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ KLEBER PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004395-22.2017.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002827-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002827-05.2016.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da OBRIGAÇÃO DE FAZER lhe imposta em sentença, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

R$ 5.000,00. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente requerer o que de direito, no prazo 

de cinco dias, sob pena de arquivamento. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007174-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIMAR GOMES DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: D.S.L FARMACIA 

LTDA - ME Executado: DENIMAR GOMES DE MATOS Número do Processo: 

1007174-13.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, relativo às promissórias vencidas (novembro e dezembro), 

eis que quanto às demais, considerando que sequer venceram, obstada 

se encontra a execução, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007178-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ZIMMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA VIBRANTZ (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS BOSIO (EXECUTADO)

ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: DAVI ZIMMERMANN 

Executado: ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA - ME e outros (2) Número 
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do Processo: 1007178-50.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007203-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: MOSCHEN & 

MOSCHEN LTDA - EPP Executado: VALDIR ROSA DOS SANTOS Número 

do Processo: 1007203-63.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183947 Nr: 81-16.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIUVANI LEAL, para 

devolução dos autos nº 81-16.2018.811.0040, Protocolo 183947, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129288 Nr: 4933-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER DJONES 

RAPUANO, para devolução dos autos nº 4933-88.2015.811.0040, 

Protocolo 129288, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202695 Nr: 11154-82.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, na 

pessoa do patrono do Réu, a fim de apresentar resposta à acusação, no 

prazo legal, considerando as informações de fls. 82/84

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110946 Nr: 3089-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER DA SILVA, Cpf: 02640713108, 

Rg: 2005582-0, Filiação: Izaias Angelo da Silva e de Maria Aparecida da 

Silva, data de nascimento: 15/09/1988, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, solteiro(a), Telefone 9626-6303. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 25 de janeiro de 2014, 

nesta cidade e comarca, o denunciado VAGNER DA SILVA, mediante 

violência e grave ameaça, destruiu o aparelho celular da vítima e ameaçou 

causar mal injusto e grave à sua ex-namorada. Ante o exposto, o 

Ministério Público o denunciou como incurso no artigo 163, parágrafo 

único, inciso I, e artigo 147, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  3 0 8 9 - 4 0 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

110946)VISTO/KP.Destarte, visto que as diligências anteriormente 

proferidas tornaram-se frustradas, conforme certidão de fl. 39, assim, 

DETERMINO que seja realizada a citação do réu por hora certa, de acordo 

com o art. 362 do Código de Processo Penal, mediante a expedição de 

mandado, registrando-se o endereço assinalado nos autos, para que 

apresente resposta à acusação.Na citação pessoal, superado o prazo 

legal para defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na 

regra do artigo 263 et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua 

defesa o ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado 

pessoalmente para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP.Superado 

o decêndio legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), 

inclusive por atuação do eminente Defensor Público, certifique e à 

conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP.Restando infrutífera a 

citação por hora certa, determino desde já, a CITAÇÃO do acusado por 

EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma 

vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser 

certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado 

transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito 

resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do 

necessá r i o .  Fundamen to .Da  Su s p e n s ã o  P r o c e s s u a l  e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal. Conforme 

lembra o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do 

CPP permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo”.Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 19 de março de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Emerson de Oliveira 

Silva Souza, digitei.

Sorriso, 06 de dezembro de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 081/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Janeiro, a saber:
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* A Portaria nº 081/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277725 Nr: 7204-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZARIO SAPIAGINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido às fls. 34/36, a vertente execução prosseguirá 

pelo saldo remanescente, no importe de R$ 16.853,34.

Logo, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado, solicitando informações acerca do 

cumprimento da missiva de fl. 29, tal qual informando que o vertente feito 

prosseguirá pelo importe acima mencionado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142851 Nr: 2314-48.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAKOF- INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO BERTANI - 

OAB:OAB/SC 11.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136648 Nr: 6919-71.2011.811.0055

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221965 Nr: 11664-21.2016.811.0055

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154614 Nr: 3236-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

PARTE(S) REQUERIDA(S): L. M. SERVIÇOS DE COLHEITA E 

TRANSPORTES LTDA, WILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 Por outro lado, DEIXO de promover a pesquisa Infojud requerida às fls. 

130/130-verso, uma vez que pretende a busca de endereço da parte 

executada e não busca de bens.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229864 Nr: 18345-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA, ELIANE BERALDO, VANUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERALDO - 

OAB:OAB/MT 17.691

 Vistos.

Com a indicação de fls. 117/117-verso, CUMPRA-SE o item "b" de fls. 

101-verso/102, no endereço ali indicado.

No mais, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado, solicitando informações acerca 

do cumprimento da missiva de fl. 108.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o quanto alegado às fls. 111/115, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 77829 Nr: 136-06.1987.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO BEHLING, IRINEU ZANATTA, LEO 

INÁCIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24324/0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Vistos.

O vertente feito fora extinto, como se vê à fl. 33, ante o pleito de 

desistência da parte exequente. Logo, OFICIE-SE ao CRI de Tangará da 

Serra/MT para que promova a baixa da penhora averbada no R-4 da 

matrícula 3.049, consignando o prazo de 15 dias.

Após, RETORNEM-SE os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 Vistos.

A parte executada, à fl. 127, requer a apresentação do valor 

remanescente da dívida, para fins de quitação do aludido débito.

O Banco exequente, por sua vez, à fl. 129, requer seja a parte executada 

intimada para indicar o paradeiro do veículo.

Após, à fl. 130, a instituição financeira credora apresenta o cálculo 

atualizado da dívida, no importe de R$ 4.051,33.

A parte executada, às fls. 131/132, requer que o Banco exequente 

apresente o valor remanescente da dívida, para fins de quitação do 

aludido débito ou devolva a quantia já levantada em seu favor para que ela 

devolva o veículo.

Dessa feita, considerando o imbróglio em questão, INTIME-SE o Banco 

exequente para, no prazo de 15 dias, esclarecer se pretende receber a 

quantia que remanesce da dívida, para fins de quitação, oportunidade em 

que deverá apresentar o valor, ou, ainda, expressamente indicar que não 

pretende recebimento de valor, mas, sim, a entrega do veículo, 

manifestando sobre o pleito da parte executada para que seja devolvido o 

valor levantado pela instituição financeira para que, então, o executado 

devolva o veículo.

Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o quanto requerido pelo Banco exequente.

Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 4510-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS, ESTI TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido na certidão de fl. 85-verso, acerca da notícia de 

desocupação do imóvel pela parte demandada, CUMPRA-SE integralmente 

o ato judicial de fl. 82, mormente no que tange à expedição do mandado de 

constatação.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164239 Nr: 1963-07.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS MASSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A, USINAS ITAMARATI 

S/A, Gilberto de Vasconcelos, OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER, 

VALDIR PAULO RIBEIRO-ME, E. CIRINA DE ALMEIDA FELIPE-ME, SIGMA 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, HAIRES RIBEIRO DA SILVA, 

DISTARCTICA- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-EPP, LONGEN & 

LONGEN LTDA-ME, THOLKEN & TOLKEN LTDA-ME, TECIDOS VILAS BOAS 
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LTDA, J. MARIA ROLIM, INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA 

MAR LTDA, ELIAS PEREIRA DA SILVA, PERINI E CIA LTDA ME, RIO NOVO 

EMBALAGENS LTDA-EPP, DIVINA MARQUES, GAS 1001 LTDA-ME, 

RINALDO LUIZ DO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, FABIO 

FERREIRA SILVA - OAB:13280, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:37.071-PR, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JOAO DE 

FREITAS NOVAIS II - OAB:12052, JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A 

OAB/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502/MT, MARCELO 

BARROSO VIARO - OAB:13.290, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES 

- OAB:OAB/MT 16.155, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 8.505-A, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133, PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:OAB/MT 12.507, RICARDO MALACHIAS CICONELO - OAB:130.857 

- SP, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 Vistos. Como não se trata de litisconsórcio necessário, o pleito de 

desistência em relação a um deles encontra amparo no ordenamento 

jurídico. Dessa feita, justamente por versar sobre litisconsórcio passivo, o 

prazo para responder somente teria início após a última citação, inclusive, 

com possibilidade de prazo em dobro, a teor dos artigos 229 e 231, § 1º, 

do CPC. De tal sorte, a parte subsistente não pode ser surpreendida com o 

decurso do seu prazo de resposta diante da desistência da demanda 

quanto ao último demandado não citado. Isso ofenderia a ampla defesa e o 

contraditório e está devidamente disciplinado no artigo 335, § 2º, do CPC: 

(...) Nesse sentido: (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) 

HOMOLOGO o pedido de desistência da demanda em relação à 

demandada J. Maria Rolim-ME. II-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se há 

algum demandado que pende de citação, quais foram citados e 

apresentaram resposta e quais, mesmo citados, não apresentaram, 

destacando os que não constituíram advogado nos autos, com a juntada 

da procuração “ad judicia”. III-) Após, INTIMEM-SE os demandados citados 

e que ainda não apresentaram resposta acerca da homologação da 

desistência da demanda em relação à demandada J. Maria Rolim-ME, 

alertando que o prazo de resposta tem início desta intimação, sob pena de 

revelia. A intimação deverá ser realizada pelo digno advogado constituído 

nos autos, porém, se não tiver constituído, a comunicação deverá ser 

pessoal. IV-) Uma vez intimados, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca 

da apresentação de resposta. V-) Por fim, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. VI-) Sem prejuízo 

das providências anteriores, por conta da desistência ora homologada, 

PROMOVA-SE a alteração na autuação e distribuição dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213765 Nr: 5057-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 82, a verdade é que o ato judicial de fl. 75 já 

indeferiu o aludido pleito, mormente porque já foram promovidas buscas 

com a intenção de localizar o demandado (fls. 32/40), inclusive, nos 

sistemas BACENJUD, INFOJUD, SIEL e RENAJUD.

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

Caso nada requeira, INTIME-SE na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122428 Nr: 1465-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA NOVAIS GIMENES ME, JORGE 

ALBERTO GRAUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas Renajud e 

Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre os veículos placas 

JZB-9098, AGX-1810 e MPQ-2472. Afinal, por tal garantia, os veículos em 

questão não pertencem à parte executada.

No mais, o veículo placa JZB-9098 possui anotação de restrição judicial, 

de modo que possui preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda, mormente acerca da pesquisa 

Infojud.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254321 Nr: 20099-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO VALENTIM - 

OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende 

outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre o veículo placa OAZ-1451. Afinal, por tal garantia, o veículo em 

questão não pertence à parte executada.

No mais, todos os veículos encontrados possuem anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnando 

o que entender de direito para o andamento do feito.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141376 Nr: 717-44.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA, FIDELINA SOUZA 

MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 
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ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, acolho a pretensão deduzida pela parte autora e JULGO 

PROCEDENTE o pedido para adjudicar compulsoriamente o imóvel descrito 

na inicial.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório 

competente para transferência do imóvel para a parte autora, exatamente 

como requerido na inicial.Bem por isso, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10 

% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC.P.I.C.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 24987 Nr: 865-36.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos. De início, PROMOVA-SE as alterações indicadas à fl. 394, como 

requerido. Depois, no que tange ao pleito de pesquisa de bens da empresa 

Hidromaq Sistema Hidraulicos Ltda. ME, compulsando detidamente os 

autos, é possível verificar que a aludida empresa sequer integra o polo 

passivo da demanda. No mais, também não se depara com qualquer 

decisão judicial que tenha determinado a desconsideração da 

personalidade jurídica, com a possibilidade, então, de se avançar sobre o 

patrimônio da empresa em questão. Logo, INDEFIRO, da forma como 

requerido, a busca de bens da empresa Hidromaq Sistema Hidraulicos 

Ltda. ME. No que se refere ao pleito de expedição de ofício ao INSS, 

também como requerido, o artigo 529 do CPC, dispõe que: “Quando o 

executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa 

ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá 

requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia.” Bem por isso, haja vista que a dívida executada não se trata 

de prestação alimentícia, desde já, INDEFIRO o aludido pleito. (...) Aliás, 

visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei n. 

6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I. De tal sorte, 

considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, fora 

procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo. (...) No ponto, no que se refere à pesquisa 

Renajud, não obstante o registro de alienação fiduciária que, por sua vez, 

impede que a penhora recaia sobre os veículos encontrados, como se 

extrai dos documentos a seguir juntados, todos os veículos encontrados 

possuem anotação de restrição judicial oriunda do vertente feito. Logo, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

os documentos em questão, pugnando o que entender de direito para o 

andamento da vertente demanda. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297123 Nr: 22589-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUTO LUIZ FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 (...) Posto isso, RECEBO os embargos à execução sem o efeito 

suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. 

Por fim, a análise do pleito atinente à alegação de incompetência será 

aferida após o exercício do contraditório, exatamente como previsto pela 

legislação de regência, sem a suspensão do trâmite processual, haja vista 

a ausência de previsão legal para tanto. No ponto, o aludido artigo 64, § 

4º, do CPC, ao contrário, prevê a manutenção da decisão do Juízo 

incompetente, com todos os seus efeitos, salvo decisão diversa do Juízo 

competente. Por todo o exposto, CITE-SE a parte embargada para, no 

prazo legal, responder à demanda, sob pena de revelia. Tal comunicação 

se dará pelo digno advogado da parte embargada, via publicação pelo 

DJE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249880 Nr: 16517-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS GREGORIO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909/SP

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por IZAIAS GREGORIO DO SANTOS em 

face de BANCO DAYCOVAL S/A, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

357/359).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 357/359, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 357/359, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Honorários advocatícios como acordado.

Custas conforme a sentença de fls. 319/323.

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado, nos termos do que fora acordado 

(fl. 357-verso), cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

No mais, SOLICITE-SE a vinculação do valor referente ao deposito de fl. 

341, conforme petição de fl. 360.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198574 Nr: 13667-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. VELOSO & MATOS LTDA ME, ADRIANO 

MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Renajud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre os veículos placas QBK-3526 e OAT-0910 Afinal, por tal garantia, 

os veículos não pertencem à parte executada.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8579 Nr: 1137-06.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, Antonio Geraldo Wrobel, 

LEONICE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/MT, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS 

COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) ACOLHO a exceção de 

pré-executividade para excluir do polo passivo Antônio Geraldo Wrobel e 

sua esposa Leonice Rodrigues, com a retificação na distribuição e 

autuação.II-) INTIME-SE a digna advogada subscritora da exceção de 

pré-executividade (596/607) para, no prazo de 15 dias, juntar procuração 

“ad judicia” outorgada por Antônio Geraldo Wrobel e sua esposa Leonice 

Rodrigues, no objetivo de suprir o vício já suscitado.III-) Se juntar 

procuração “ad judicia”, CUMPRA-SE o item “I” desta decisão. IV-) Sem 

prejuízo das providências anteriores, CUMPRA-SE a decisão de fls. 

590/591, com exceção dos itens I e VI, que dizem respeito aos imóveis 

alvos das Matrículas n. 12.895 e n. 13.531, que foram declaradas nulas, 

como reconhecido pelo próprio Banco exequente. DEIXO de condenar a 

parte exequente em honorários advocatícios, haja vista que a inclusão dos 

garantes tinha sido chancelada pela decisão de fls. fls. 362/363 e a 

exclusão somente se deu por fato superveniente que nada teve a ver com 

qualquer postura sua na demanda. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275513 Nr: 5391-55.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. L. F. GOTARDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do 

pleito liminar, uma vez que não se verificou a probabilidade do direito da 

parte autora, INDEFIRO a liminar pretendida.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.Aqui não tem vez a inversão do ônus da prova, já que, no ponto, não 

se vê qualquer hipossuficiência para a produção da prova. Afinal, se a 

parte autora afirma que há abusividade é porque avaliou os contratos em 

discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em 

questão.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172439 Nr: 14118-42.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BONI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ARAUJO BORGES, JULIO CELSO 

CAMARGO BORGES, ORESTES JOSÉ CAMARGO BORGES, AURELIO 

CAMARGO BORGES, JURALICE CAMARGO BORGES RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para adjudicar compulsoriamente o 

imóvel descrito na inicial.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

ao Cartório competente para promover a escrituração do bem em favor da 

parte autora.Bem por isso, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas e custas 

processuais.Deixo de condenar em honorários advocatícios porque, para 

o reconhecimento da procedência do pedido, a parte demandada valeu-se 

do mesmo advogado.P.I.C.Transitada em julgado a sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143387 Nr: 2905-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATINI MARQUETTI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962, LORENA MARIA DE NORONHA - OAB:OAB/MT 

11.371, Rafael Neves de Almeida Prado - OAB:212418, ROBERTO 

ADATI - OAB:OAB/SP 295.737

 Vistos.

 Considerando a certidão de fl. 155, INTIME-SE o depositário judicial Aroldo 

Vander Teixeira da Silva, nos termos do ato judicial de fl. 148-verso, por 

Oficial de Justiça, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00, 

conforme o artigo 380, inciso I, parágrafo único, do CPC.

Considerando a certidão de fl. 154, INTIME-SE, ainda, a cessionária 10M 

Group Participações Ltda., pessoalmente, nos termos do ato judicial de fl. 

148-verso.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 230298 Nr: 18704-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON ROBATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHACAR - LAVA JATO, COMPRA, VENDA, 

TROCA, FINANCIAMENTO E CONSIGNAÇÃO, MARCIO LUIZ DE SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)Dessa feita, DEFIRO o pleito em questão. Bem por isso, nos 

termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em 

dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará essa 

penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora 

do sistema financeiro nacional. (...) No mais, acerca do pleito de penhora 

dos veículos indicados à fl. 87, como se extrai da consulta Renajud, a 

seguir juntada, é possível verificar que no veículo placa NJH-9578 consta 

o registro de alienação fiduciária, de modo que sequer poderia ser alvo de 

constrição. Afinal, por tal garantia, o veículo em questão não pertencem à 

parte. Depois, a procuração de fl. 80 fora outorgada, ainda no ano de 

2014, e diante do cenário delineado no parágrafo anterior, a não 

transferência do veículo poderia ser justificada por tal pendência. Logo, 

por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de penhora do aludido veículo. Já no 

que se refere ao veículo placa CKT-4614, o ato judicial de fls. 47/47-verso 

já determinou a sua penhora, por meio de mandado, porém, na 

oportunidade, restou infrutífera. Bem por isso, uma vez que o veículo 

pertence ao executado, conforme consulta Renajud, a seguir juntada, 

LAVRE-SE o termo de penhora do veículo indicado placa CKT-4614, nos 

termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o que a 
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parte executada será nomeada depositária fiel do bem, haja vista que, 

ante a existência de restrição judicial no aludido veículo, como se vê dos 

documentos em anexo, não haverá determinação de remoção. Afinal, o 

veículo em questão possui preferência, na expropriação, para outra 

execução. No ponto, a anotação nos cadastros do DETRAN, conforme 

inteligência do artigo 828 do CPC, é providência a ser adotada pela própria 

parte a partir de certidão emitida pela Secretaria de Vara. Vale dizer que a 

expedição de certidão independe de intervenção do Juízo, de modo que 

pode ser requerida pela própria parte diretamente na Secretaria de Vara. 

Com a lavratura do termo de penhora, EXPEÇA-SE mandado de avaliação.

(...)ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290962 Nr: 17784-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução por negativa geral opostos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora 

especial da executada G. P. DOS SANTOS ME e GILMAR PINA DOS 

SANTOS, na execução promovida por BANCO BRADESCO S/A.

Após um ato e outro, o embargado apresentou contestação às fls. 

09/10-verso, sustentando, em síntese, a improcedência dos vertentes 

embargos à execução, com o prosseguimento da execução.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória.

Sem delongas, tendo em conta a apresentação de embargos à execução 

por negativa geral, bem como por não vislumbrar este juízo questão, nesta 

seara, que importe ofensa ao ordenamento jurídico, o título executivo 

persiste hígido.

Vale dizer que os embargos também possuem natureza de demanda 

incidental, de sorte que sem a indicação precisa de algum vício que recaia 

sobre a execução, a improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito da parte embargante, razão porque DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, 

na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

P.I.C.

Transitada esta em julgado, JUNTE-SE cópia da sentença/acordão e da 

respectiva certidão de trânsito em julgado aos autos da execução. Após, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269940 Nr: 999-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE CAMPOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Vistos.

LUCILENE CAMPOS FERREIRA opôs os embargos declaratórios de fls. 

320/323 em face da sentença proferida às fls. 306/318-verso, alegando 

que a multa do artigo 334, § 8º, do CPC, aplicada à parte autora pelo seu 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação designada 

nos autos incorreria em contradição com a justificativa apresentada pela 

embargante em sua réplica, bem como que a gratuidade da justiça 

abarcaria a multa aplicada.

 Pois bem.

É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação 

expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado 

nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas 

não o faz.

Já a contradição se configura quando os termos de uma decisão se 

mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a decisão.

A obscuridade, por sua vez, se configura quando há falta de clareza do 

ato. Quando a decisão for ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz 

de despertar dúvida no leitor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE 

MULTA COM BASE NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração apenas são cabíveis quando constar no julgamento 

obscuridade ou contradição ou quando o julgador for omisso na análise de 

algum ponto. Admite-se, por construção jurisprudencial, também a 

interposição de aclaratórios para a correção de erro material. 2. "A 

omissão a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é aquela 

existente em face dos pontos em relação aos quais está o julgador 

obrigado a responder; enquanto a contradição que deveria ser arguida 

seria a presente internamente no texto do aresto embargado, e não entre 

este e o acórdão recorrido. Já a obscuridade passível de correção é a 

que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza, o que 

não se constata na espécie." (EDcl no AgRg no REsp 1.222.863/PE, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011) 3. Embargos 

manejados com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a 

causa já devidamente decidida. 4. O caráter manifestamente protelatório 

dos embargos de declaração enseja a aplicação da multa prevista no 

artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de 

declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl no AgRg no AREsp 

141.028/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2012, DJe 27/09/2012) (negrito nosso)

Não custa ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso 

de fundamentação vinculada, conforme faz ver recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO 

VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada 

às hipóteses de cabimento previstas nos incisos I e II do art. 535 do antigo 

CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não 

se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao 

aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima 

descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas 

hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente 

fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os 

argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu 

convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete 

a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de 

embargos de declaração, ainda que manejados para fins de 

prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, 

DJe 4/10/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no 

AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) (negrito 

nosso)
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Firmada essa premissa, a decisão se mostra absolutamente inteligível. Não 

há contradição interna (contradição externa não é hipótese de embargos), 

ou mesmo erro material. E, ainda, foram utilizados os fundamentos 

suficientes para se chegar à conclusão ora impugnada.

Ou seja: o que se vê é que a parte embargante contrapõe-se aos 

fundamentos adotados na decisão com outros argumentos, sendo certo 

que, em tal situação, o que se mostra é a irresignação quanto ao resultado 

obtido, e não matéria a ser tratada no bojo do citado recurso.

Veja-se que a parte embargante insurge-se quanto à aplicação da multa 

do artigo 334, § 8º, do CPC, pelo seu não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação designada. Porém, tal situação jurídica não se 

enquadra nas hipóteses de embargos de declaração. Afinal, por tal 

recurso, não se abre a possibilidade de reavaliar a decisão, mas de 

corrigir omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso, como 

já assinalado.

Se procedente a alegação da parte embargante, tratar-se-ia de 

contradição entre o que fora decidido e o que consta dos autos, o que se 

denomina de contradição externa e, como tal, não é passível de ser 

suprida por meio do vertente recurso.

Em suma, não se depara com a existência de quaisquer dos vícios 

elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR 

AJUIZADA COM BASE NO ART. 4º, DA LEI Nº 7.347/85. EXTINÇÃO DO 

FEITO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. - Nos termos do art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 

(i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. - No caso, os 

embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e 

rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já 

apreciada e decidida de forma fundamentada, qual seja, a inaplicabilidade 

da remessa necessária à sentença que extingue, sem resolução de 

mérito, a ação cautelar ajuizada com base no art. 4º da Lei nº 7.347/85 

(Lei da Ação Civil Pública). - A contradição remediável por embargos de 

declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, o recurso 

integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se 

revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in 

judicando. - No ponto, observa-se que o precedente invocado (AgRg no 

AREsp 445516/MG) tratava de hipótese na qual houve, na origem, 

julgamento conjunto da ação cautelar preparatória de ação civil pública e 

do processo principal de conhecimento, com a prolação de sentença 

única, em face da qual a parte interessada interpôs um único recurso de 

apelação, atacando os fundamentos declinados para ambos os feitos (o 

cautelar e o de conhecimento). Logo, nessa hipótese específica, o 

Tribunal a quo ratificou a extinção do processo cautelar com resolução de 

mérito, considerando ter ocorrido também o julgamento da ação principal e 

o acolhimento da respectiva pretensão; situação, a toda evidência, distinta 

daquela debatida nos presentes autos. - Mesmo quando tenham por fim o 

prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em 

uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15. - Dispositivos de lei 

suscitados pela parte embargante que se consideram incluídos no 

acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC/15. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (Embargos de 

Declaração Nº 70078119088, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/06/2018) 

(negrito nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO. No exame da prova dos 

autos o julgador é detentor do livre convencimento, não se prestando os 

embargos de declaração para, sob a suposição de omissão, instigar nova 

apreciação ou um aprofundamento da argumentação”. (TRT-7 - ED: 

12280520105070013 CE 0001228-0520105070013, Relator: ROSA DE 

LOURDES AZEVEDO BRINGEL, Data de Julgamento: 28/09/2011, Primeira 

Turma, Data de Publicação: 14/10/2011 DEJT) (negrito nosso).

Não custa ressaltar que a multa processual não está compreendida na 

justiça gratuita, conforme artigo 98, § 1º, do CPC.

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167938 Nr: 8285-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225729 Nr: 14813-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEIR LUIS RIBEIRO, 

ROSIMEIRE GAYEGO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que se trata de feito já sentenciado (fls. 73/74), aguardando 

manifestação das partes, não há que se falar em suspensão.

Logo, INDEFIRO o pleito de fls. 80/80-verso.

No mais, também não há que se falar em dilação de prazo para 

manifestação de pesquisa Renajud, haja vista que não consta dos autos 

qualquer pesquisa Renajud. Aliás, após a prolação da sentença e 

certificado o trânsito em julgado, nada fora requerido acerca do seu 

cumprimento.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Nada requerido, RETORNEM-SE os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18798 Nr: 1486-04.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER, ASSOCIAÇÃO DOS 

LOJISTAS DO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA ANTONIA GONÇALVES DE 

ANUNCIAÇÃO, ALCYR SILVESTRE DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fissal Jorge Calil Flho - 

OAB:14416, Rafael Krueger - OAB:12058

 Vistos.

De início, como se extrai da decisão de fls. 242/243, fora determinada a 
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desconstituição da penhora de fls. 211/213, porém, conforme se vê nos 

ofícios de fls. 245 e 252, o valor bloqueado não fora encontrado pela 

Conta Única.

Ocorre que o aludido valor, muito embora tenha sido determinada a sua 

transferência, como se vê às fls. 211/213, não fora transferido e, no 

momento, encontra-se apenas bloqueado.

Logo, conforme documento a seguir juntado, nesta oportunidade, fora 

cumprida a determinação de fls. 242/243, promovendo-se o desbloqueio 

do aludido valor.

Por outro lado, como requerido às fls. 327/328, nos termos do artigo 835, 

inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o 

artigo 854 do CPC disciplina como se fará essa penhora por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 5106-82.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ACCO, CLARICE TERESINHA ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO SAITO, YASUHIRO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LEONARDO FIGUEIRO - 

OAB:14035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, e do artigo 775, ambos do 

CPC.Por força do artigo 90, “caput”, do CPC, CONDENO a parte exequente 

ao pagamento das custas e da taxa judicial remanescentes, se 

houver.P.I.C.A correspondência de fl. 539 visou à comunicação de Toshi 

Tanaka acerca do “levantamento de valores efetivado pelo advogado 

constituído nos autos”.Dessa feita, o aviso de recebimento de fl. 541 

informa o falecimento do aludido executado.Logo, não obstante intimada a 

parte exequente sobre tal informação (fl. 542), devem ser, em verdade, 

instados todos os sujeitos que participam da demanda para que 

contribuam no desiderato de efetivar o artigo 450, § 3º, da CNGC, 

mormente o digno advogado de Toshi Tanaka. Posto isso, conforme o 

artigo 6º do CPC, INTIMEM-SE as partes, principalmente o digno advogado 

de Toshi Tanaka, para que, no prazo de 15 dias, esclareçam sobre o 

respectivo falecimento, informando acerca dos herdeiros e eventual 

inventariante, sem prejuízo de apresentar a respectiva anuência ao 

levantamento, com cópia dos documentos pessoais. Se apenas 

informarem acerca dos herdeiros/inventariante, PROMOVA-SE a 

comunicação acerca do levantamento do valor. Sem prejuízo das 

providências anteriores, CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em 

curso. OFICIE-SE, ainda, à Serventia Extrajudicial para que, no prazo de 15 

dias, informe sobre a existência de inventário extrajudicial.Se houver 

inventário judicial ou extrajudicial, COMUNIQUE-SE no respectivo inventário 

o levantamento do valor. Se não houver inventário em curso e as partes 

não informarem acerca do falecimento e herdeiros/inventariante, 

PROMOVA-SE a intimação por edital. Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as diligências anteriores, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142116 Nr: 1489-07.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA EMPRESA ALCOOL BRANCA 

LTDA, Aroldo Vander Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PLINIO GREIPEL, IVONE PINHEIRO 

GREIPEL, CRIAR PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello de Souza Taques - 

OAB:32258/PR

 Vistos.

 INTIME-SE pessoalmente a parte autora, na forma do artigo 485, § 1º, do 

CPC, haja vista a inércia relatada na certidão de fl. 267.

A propósito:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO 

DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, E § 1º, DO CPC. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NA PESSOA DO SINDICO DA MASSA 

FALIDA. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO 

PROVIDO. É vedado ao magistrado extinguir o processo, em decorrência 

de abandono de causa, sem que ocorra a prévia intimação pessoal da 

parte inerte para cumprir a falta em quarenta oito horas, nos termos do art. 

267, inciso III, e §1°, do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.91.764158-1/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Masselli , 13ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2011, publicação da súmula em 

01/08/2011) (negrito nosso)

Após, se o síndico permanecer inerte, INTIME-SE a parte demandada para, 

no prazo de 15 dias, informar se há alguma oposição à extinção anômala 

da demanda, valendo o silêncio como inexistência de oposição.

 Sem prejuízo das providências anteriores, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara a sorte da execução que diz respeito aos vertentes embargos de 

terceiro.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150129 Nr: 10144-65.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque 

CONDENO a parte demandada ao pagamento do valor constante do 

documento de fls. 62/63, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda. 

CONDENO a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas 

e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134296 Nr: 4361-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, ADEMAR MIGUEL 

RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Vistos.

A petição de fls. 193/194 informa que o acordo homologado à fl. 129 fora 

descumprido pela parte executada.

Posto isso, na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, comprovar o adimplemento do 

acordo, nos termos em que fora avençado.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 
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manifestar sobre o que fora apresentado pela parte executada, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232960 Nr: 21874-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO MIGUEL EVARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCAL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Vistos.

Pretende a parte autora, com a manifestação de fls. 79/81, a 

desconsideração da personalidade jurídica da executada e, por 

conseguinte, atingir o patrimônio dos sócios.

Pois bem.

 O artigo 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para 

o processamento do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, inclusive, quanto à hipótese de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, na forma do artigo 133, § 2º, do CPC.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) AUTUE-SE em autos apartados a petição de fls. 79/81 e os documentos 

que a instruíram de fls. 82/90, juntando, ainda, cópia da vertente decisão.

II-) Nos autos que serão formados, CITEM-SE os sócios indicados às fls. 

80/81 para, no prazo de 15 dias, manifestarem e requerem as provas 

cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC.

 No mais, SUSPENDO o trâmite dos vertentes autos até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146005 Nr: 5714-70.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158227 Nr: 6823-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, no que se refere ao pleito de expedição de ofício ao INSS, o 

artigo 529 do CPC dispõe que: “Quando o executado for funcionário 

público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à 

legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha 

de pagamento da importância da prestação alimentícia.”

 Bem por isso, haja vista que a dívida executada não se trata de prestação 

alimentícia, desde já, INDEFIRO o aludido pleito.

Por outro lado, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é 

prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas 

Renajud, Infojud, Anoreg/MT e Bacenjud CCS, conforme documentos a 

seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, 

na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre o veículo placa JZN-8016. 

Afinal, por tal garantia, o veículo em questão não pertence à parte 

executada.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181535 Nr: 23657-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIVALDO NUNES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos.

 A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE o cumprimento da decisão de fls. 90/91 nos 

seguintes endereços: (a) Rua Rio Preto, S/N, Bairro: Rio Preto, Brasília/DF, 

CEP 73300-000; (b) Núcleo Rural Rio Preto, Sede, Zona Rural, Brasília/DF, 

CEP 73301-970; (c) Rua 6-A, n. 175 W, Bairro: Jardim Acácia, Tangará da 

Serra/MT, CEP 78.300-000; (d) Rua Dois Irmãos n. 38, Bairro: Centro, 

Jaciara/MT, CEP 78820-000; (e) Estância Juscimeira a Poxoréo, Km 17+7 

km à esquerda, Zona Rural, Juscimeira/MT CEP 78810-000; (f) Fazenda 

Boca da Mata, Corguinho, Juscimeira/MT, CEP: 78810-000, Caixa Postal 14 

e (g) Rua Belizario de Almeida, s/n, Distrito de Assari, Barra do Bugres/MT, 

CEP 78394-000.

Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito.

 EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 8240-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SUELI PEREIRA DOS REIS, 

THAISA PEREIRA DOS REIS BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 174 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14727 Nr: 510-31.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B, WAYNE 

ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180590 Nr: 22507-16.2014.811.0055

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA (TRIPAS CENTRO OESTE), 

SERGIO MURILO PESSOA DE LIMA, REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA, 

MICHELE DE CAMPOS RIBEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, LAIARA CRISTINA DEBO - OAB:21783, 

ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - OAB:155.360/SP

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 263, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260889 Nr: 25513-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICEIA DE CASTRO CASSIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275441 Nr: 5347-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACHECKI VILAS BOAS & BASSANI LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 24 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287540 Nr: 15240-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIONE DA SILVA FUZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 81/140 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13429 Nr: 2449-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, ALTAMIRO RICARDO 

DA SILVA JUNIOR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 

BEATRIZ DE AGUIAR, ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 419, 

diante da certidão de fl. 421, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 291556 Nr: 18277-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 dias querendo impugnar 

a contestação de fl. 131/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286076 Nr: 13941-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272625 Nr: 3165-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:149225sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br 

-> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284204 Nr: 12429-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFSDO, JALDINETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC e à 

devolução da carta pecatória com certidão negativa às fls. 48/49, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de impresa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242892 Nr: 11080-17.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Certifico que, foi interposto recurso de apelação às fls. 142/147 pela 

parte requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 41/2016, 

Art. 530, inciso II da CNGC, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156172 Nr: 4782-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA RODRIGUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de citação de fls. 98, foi devolvida pelo Correio com 

informação "Ausente" (fls. 99), e em atendimento ao Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de 

encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144485 Nr: 4097-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA SILVERIO DOS SANTOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

175-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem sobre a avaliação de fls. 184/184-verso, valendo o silêncio 

como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá 

indicar a forma de expropriação e, conforme o caso, indicar o leiloeiro 

público, além de apresentar o cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191188 Nr: 7662-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 119 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272537 Nr: 3075-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Considerando a possibilidade de melhores esclarecimentos dos fatos e 

que a legislação, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC, permite o 

chamamento das partes para casos desse jaez, DESIGNO audiência para 

o dia 19 de fevereiro de 2019, às 16h00min, a ser conduzida por este 

Juízo.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade.

No mais, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte demandada.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104067 Nr: 2873-44.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 Certifico e dou fé que em cumprimento à r. decisão de fls. 367, remeto os 

autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar os advogados 

das partes para pugnarem o que entenderem de direito face a 

manifestação do contador judicial de fls. 368/374, no prazo de 15 (quinze) 

dias, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à r. decisão de fls. 482/483, 

remeto os autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar os 

advogados das partes para manifestarem sobre o cálculo de fls. 484/485, 

no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância, 

sendo que em caso de impugnação eventual, deverão se ater, se for o 

caso, a contradições na atualização do cálculo frente ao cálculo já 

homologado (fls. 423/424).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276701 Nr: 6325-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que remeto os autos ao setor de "matéria para 

imprensa", a fim de intimar o advogado da parte embargante/requerente 

para efetuar o pagamento das custas conforme deferido no Agravo de 

Instrumento, bem como diante da informação do distribuidor às fls. 123, 

recolhendo os devidos valores em guias próprias do funajuris a serem 

extraídas no site do tjmt.jus.br e a taxa ao distribuidor não oficializado na 

conta 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF nº 238.698.799-04, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282778 Nr: 11290-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDSI, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):de TERCEIRO INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos autos e a 

seguir trnascrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição da Sra. Elena Pereira dos Santos, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

III – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Edite Pereira dos Santos Ildebrando, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286926 Nr: 14738-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 247 de 975



 PARTE AUTORA: LRDCG, ARIANI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYSON JUNIOR GIARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível expedir ofício de desconto em folha de 

pagamento, tendo em vista a insuficiência de informações acerca do 

endereço da empresa empregadora.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138342 Nr: 8747-05.2011.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 40, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289890 Nr: 16982-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Marlete Rodrigues de Oliveira, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Ana Oliveira dos Santos, qualificada 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254410 Nr: 20173-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 20173-04.2017.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MAURA ROSA DA SILVA e FRANCIELE DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar 

ajuizada por Maura Rosa da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, 

requerendo a interdição de Franciele da Silva, ambas devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a requerente, em síntese, que a 

interditanda é portador de psicose não especificada (CID F 29) e de 

epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas (CID G 40.3), 

razão pela qual apresenta comprometimento cognitivo e social, limitando 

suas atividades cotidianas, necessitando de ajuda de terceiros 

diariamente. Desse modo, requer seja julgada procedente a presente 

demanda nomeando a requerente como curadora da interditanda Franciele 

da Silva. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/17. Na decisão de 

fl. 18 restou determinada a emenda da inicial, a fim de comprovar o 

momento em que se revelou a incapacidade da interditanda. A parte autora 

aportou petitório às fls. 19/19-v, juntando relatório médico. A inicial foi 

recebida às fls. 22/24, sendo concedida a tutela de urgência nomeando 

provisoriamente a Sra. Maura Rosa da Silva como curadora provisória da 

interditanda. Audiência de entrevista do interditando às fls. 29/30. Relatório 

psicossocial às fls. 32/36. Contestação por negativa geral às fls. 40/40-v. 

Parecer ministerial de fls. 41/42, manifestando favoravelmente a 

decretação da interdição de Franciele da Silva. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem 

por finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 
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permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido por 

unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) (destaque 

nosso) No caso em tela, verifica-se que a interditando apresenta 

“patologia neurológica que a impossibilita definitivamente de realizar 

qualquer atividade sozinha, se tornando totalmente incapaz e sob a 

responsabilidade de sua mãe Maura Rosa da Silva”, conforme se abstrai 

do relatório médico de fl. 14. Corroborando ao relatório médico supra, 

consta do estudo psicossocial de fls. 32/36 que a interditanda “necessita 

de auxilio desde seu nascimento, Franciele possui histórico de convulsões 

e necessita de tratamento constante, não podendo ficar nenhum dia sem 

medicação (...) a equipe é favorável a interdição”. Assim, vejo o conjunto 

probatório aportado aos autos demonstram que o interditando não possui 

condições de gerir os seus interesses da vida civil. Nesse sentido é a 

jurisprudência: PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE 

MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A 

DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA 

O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR 

OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS 

DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J / D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009) 

(destaques nossos) Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais da interditanda nos autos, constato que a mesma 

não apresenta condições de por si só praticar os atos da vida civil ou 

mesmo gerir suas finanças e negócios. Por conseguinte, conquanto o 

novo Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no 

sentido de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, 

a priori, os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz 

respeito essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub 

judice também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser 

entendidos como “de mera administração”. Desse modo, verifico que o 

pedido merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do 

laudo médico (fl. 14) e estudo psicossocial (fls. 32/36) que a interditanda 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de 

gerenciar seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação da 

requerente como curadora de Franciele da Silva é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo o que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a interdição de 

Franciele da Silva, qualificada nos autos, DECLARANDO-A absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 

13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a 

Sra. Maura Rosa da Silva, qualificada nos autos, mediante compromisso 

legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os 

limites da curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 

1.772 do Código Civil Brasileiro, ficando a interditada, portanto, privada de, 

sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da interditada. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Kamila Tayane Padilha , digitei.

 Tangará da Serra - MT, 2 de agosto de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284357 Nr: 12556-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVMF, FKCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Fernanda Kerli Caravina Freitas, 

DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, 

na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código 

de Direito Civil Brasileiro.

II – NOMEIO-LHE o curador seu genitor Sr. Carlos Valmir Marques Freitas, 

qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266185 Nr: 29286-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCG, AMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL,

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO. Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a 

interdição do Sra. Aparecida Menaldi Gayego, DECLARANDO-A incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos limites da curatela, 

quais sejam: emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração, a fim de gerir atos financeiros e econômicos, na forma do 

artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, ambos do Código de Direito 

Civil Brasileiro. II – NOMEIO-LHE o curador o Sr. Claudemir César Gayego, 

qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC; E por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. 

Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento da interditada. Caberá ao Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade comunicar ao registro 

das pessoas naturais do local de nascimento da interditanda, para fins de 

anotação da interdição em seu assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 

106, parágrafo único e § 1º do art. 107). Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282167 Nr: 10768-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GILSON SALES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MATILDE FABRICIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169606 Nr: 10589-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS PIMENTEL FIGUEIREDO 

- OAB:40840/GO

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 153, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266674 Nr: 29598-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTI AFONSO - 

OAB:165440, FERNANDO ALBERTI AFONSO - OAB:182909/SP

 Vistos.

Designo a data de 14/02/2019, às 14h50min para a coleta do material para 

realização do exame de DNA ou reconhecimento espontâneo da 

paternidade.

Intimem-se as partes, que deverão estar presentes, bem como a criança, 

na data e horário acima designados, devendo o pagamento do exame ser 

rateado entre as partes, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), na 

data da realização do exame.

Deverá constar no mandado, que o suposto pai e a genitora da criança 

deverão trazer cópia dos seus documentos pessoais (CPF e RG) e a 

cópia da Certidão de Nascimento da criança, na data da realização do 

exame.

Consigne-se no mandado, também, que o não comparecimento das partes 

entende-se como recusa a submeterem-se ao exame de DNA, induzindo a 

presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301 do STJ).

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 151525 Nr: 100-50.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Weber de Aquino da 

Silva, em face de Izete da Silva, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Consta que as partes entabularam acordo às fls. 202/203, pugnando pela 

homologação da referida transação.

Deste modo, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação de fls. 202/203, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência à Defensoria Pública.

 Proceda-se ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.
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Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252956 Nr: 19172-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGA, CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que a justificativa retro, apresentada pelo executado é 

tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284337 Nr: 12518-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo à intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão negativa de fl. 36, verso, bem como para 

providenciar o comparecimento da Sra. Carla Neves de Almeida, nesta 

secretaria, para assinar o termo de guarda provisória.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145629 Nr: 5322-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARFRIG FRIGORIFICO E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - 

OAB:131.896-SP

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva da oficiala de justiça de fl. 233, no prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178338 Nr: 20462-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PRADO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Certifico que, mais uma vez, intimo a requerida para retirar e distribuir 

junto ao juízo deprecado, a carta precatória expedida para a Comarca de 

São Caetano do Sul-SP, para inquirição de testemunha, no prazo de 5 

dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO TURRA TARONE, Cpf: 

96403993020, Rg: 5076851178, Filiação: Fatima Turra Tarone e Sergio 

Lopes Tarone, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A cooperativa autora concedeu aos executados a 

importância de R$ 20.560,67 para pagamento através dec 24 parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 25/01/2015 e as demais 

em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos 

livremente pactuados, por força da cédula de crédito bancário nº 

B40633959-5, firmada em 26/12/2014. Ocorre que os executados não 

efetuaram o pagamento desde a primeira parcela, ocasionando um saldo 

devedor em 20/02/2016, de R$ 37.036,15. A cooperativa empreendeu 

esforços para receber a dívida amigavelmente, não obteve êxito. Diante do 

exposto, requer-se: a) a expedição de mandado judicial para citação do 

executadis, com os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º do NCPC, para no 

prazo de 03 dias, paguem o débito no valor de R$ 37.036,15, acrescido de 

juros e correção monetária e demais cominações estabelecidas pelo título, 

honorários advocatícios e custas judiciais. b) caso não efetuem o 

pagamento, proceda-se à penhora de tantis bens quantos necessários 

para a integral satisfação do débito, a qual deverá recair 

preferencialmente em ativos e/ou bens móveis e imóveis dos executados, 

utilizando-se o Bancejud, Renajud e Infojud, conforme art. 854 do NCPC. c) 

nos termos do art. 828, caput do NCPC, expedição de certidão 

comprobatória da admissibilidade da execução, com identificaçao das 

partes e valor da causa para fins de averbação junto ao registro de 

imóveis. d) caso não sejam localizados os executados, sejam-lhes 

arrestados tantos bens quanto bastem para garantir a execução (art. 830, 

NCPC).

 - Custas Processuais: R$646,76 - Valor Total: R$51.012,72 - Valor 

Atualizado: R$45.787,24 - Valor Honorários: R$4.578,72

Despacho/Decisão: Autos nº: 212575.Vistos,Compulsando os autos, 

verifico que os Executados Agroraca Agropecuária LTDA-ME e Rafael 

Pereira da Silva foram devidamente citados às fls. 174.Assim sendo, 

certifique-se a Sra. Gestora o decurso de prazo descrito no mandado de 

citação de fls. 173.Outrossim, constato que as várias tentativas de citação 

do Executado Ronaldo Turra Tarone restaram infrutíferas (fls. 42, 49/vº, 

58, 65, 127, 129, 162, 174, 178 e 186).Desse modo, entendo que já 

restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal do Executado acima, 

razão pela qual determino a citação por edital do mesmo, pelo prazo de 30 

dias, com a advertência de caso seja revel, ser-lhe-á nomeado curador 

especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria Pública para 

tanto.Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 27 de novembro de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Dias Soares da 

Silva, digitei.

Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2018

Barbara Graziela Ventura Furlan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279066 Nr: 8291-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:OAB/SC 3210

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 109/114 apresentados 

pelo embargante são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

embargado para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134434 Nr: 4516-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. RODRIGUES SERVIÇOS CONTÁBEIS-ME, 

ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo o exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247461 Nr: 14722-95.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA 

SOUSA - OAB:155.834/RJ, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Certifico que, intimo os advogados das partes para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o resultado do laudo de fl.98, 

mesma oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de 

seus pareceres técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150595 Nr: 10681-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, MARIA LUZIA DA SILVA VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que a advogada KELLY ANAYANA BORTOLUZZI levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132794 Nr: 2684-61.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENCESLY ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias,se 

manifestar acerca do ofício de fl.121.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276488 Nr: 6087-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:OAB/MT 17.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:OAB/MT 11.758

 Certifico que, intimo os advogados das partes para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o resultado do laudo de fl. 28, 

mesma oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de 

seus pareceres técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270717 Nr: 1753-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora, avaliação e 

intimação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de três diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no 

Centro desta cidade, devendo depositar em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57105 Nr: 6576-51.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que, haja vista que as pesquisas visando encontrar bens em 
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nome do devedor resultarem negativas, intimo o exequente, para 

manifestar, no prazo de 05(cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50913 Nr: 1179-11.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR LUIZ FOLLE, NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl. 353, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172946 Nr: 14556-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 219/233 foi interposto pela 

parte requerida no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255803 Nr: 21260-92.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DAS GRAÇAS SEVERINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 221/228 foi interposto pela 

autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do 

CPC, intimo o requerido para contrarrazoar referido recurso, no prazo de 

15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 193 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 190, intimo a 

exequente para retirar uma via do edital expedido em fl. 193 e publicá-lo 

em jornal local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único 

do art. 257 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252436 Nr: 18781-29.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RUFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT

 Autos nº: 252436.

 Natureza: Ação monitória.

 Requerente: João Rufino da Silva.

 Requerido: Pablo Brito de Souza.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória proposta em 06 de julho de 2017 por João 

Rufino da Silva em desfavor de Pablo Brito de Souza, visando receber um 

crédito que, atualizado à época da propositura desta ação, totaliza R$ 

72.708,91, representado pela confissão de divida acostada às fls. 11.

 Despachada a inicial (fls. 15) e devidamente citada (fls. 33), a parte 

requerida apresentou embargos monitórios às fls. 34/43, alegando 

preliminarmente que a cobrança é nula por derivar de prática de atividade 

ilícita.

 No mérito, sustentou a necessidade de realizar novo cálculo utilizando os 

juros legais, uma vez que a parte autora fixou juros extorsivos.

 Em razão disso, pugnou pela condenação da parte autora em litigância de 

má fé, bem como a extinção do feito em razão da ilicitude do objeto.

 Às fls. 46/109 a parte autora se manifestou acerca dos embargos.

 Intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte 

autora, a parte requerida permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 

112.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 115 a parte autora 

requereu a produção de prova oral, enquanto que a parte requerida 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 116.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, concedo à parte requerida os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Feita a consideração acima e analisando os autos, verifico que o cerne 

da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, 

portanto, necessidade de produção de outras provas, porquanto os 

documentos já juntados no processo são suficientes para a formação de 

minha convicção, estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, 

com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela 

qual conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Pois bem. Antes de adentrar no mérito da demanda, cumpre-me analisar 

as preliminares arguidas pelas partes.

 Analisando os autos, verifico que a preliminar de inexigibilidade do título 

arguida pela parte requerida/embargante se confunde com o mérito, eis 

que fundada na nulidade do débito por ser proveniente de agiotagem.

 Por essa razão, a preliminar arguida será analisada juntamente com o 

mérito da demanda.

 Quanto à preliminar de revogação da gratuidade da justiça arguida pela 

parte autora/embargada, a Lei n.º 1.060/50 e o art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

 Ainda de acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o 

beneficiário não faz jus a gratuidade da justiça.

 In casu, verifico que a parte ré sequer juntou qualquer documento para 
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corroborar suas alegações, de modo que não desincumbiu do ônus que 

lhe competia ao deixar de comprovar que a parte autora possui condições 

financeiras para arcar com as custas e honorários advocatícios.

 Razão pela qual, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

 Analisadas as preliminares e não havendo outras questões prejudiciais a 

ser decididas, passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as 

razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, 

inciso IX, da Constituição de 1988.

 Analisando os autos, verifico que restou demonstrado, através da 

confissão de dívida acostada às fls. 11, que o autor em 26 de março de 

2016, emprestou ao requerido o valor de R$ 20.000,00 pelo prazo de 01 

ano com juros mensal de 4,5% a ser pago todo dia 26 de cada mês, fato 

este que não foi negado pelo requerido, tendo em vista que ele mesmo 

informou na contestação que somente conseguiu efetuar o pagamento 

dos juros no primeiro mês.

 Logo, não há dúvida de que houve o empréstimo de dinheiro entre 

particulares, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico.

 Por outro lado, embora tenha sido estipulada a cobrança de juros acima 

do limite legal, entendo que não é suficiente para declarar a nulidade do 

negócio celebrado entre as partes, mas tão somente a adequação dos 

juros ao limite estabelecido na Lei de Usura.

 Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE. 

REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO 

NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. No contrato particular de mútuo 

feneratício, constatada prática de usura ou agiotagem, de rigor a redução 

dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio 

jurídico (REsp 1.106.625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, DJe 09/09/2011). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no 

REsp 1370532/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. 

AGIOTAGEM. EXIGIBILIDADE PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CONSERVAÇÃO 

DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da 

prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo 

executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as 

estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado 

pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

24/06/2014, DJe 04/08/2014)

 Diante disso, os juros remuneratórios previstos na confissão de dívida, os 

quais tem como finalidade remunerar o capital emprestado, devem ser 

reduzidos para 1% a.m., consoante dispõe o Decreto nº 22.626/33, 

devendo, ainda, incidir juros de mora de 1% a.m. pelo não pagamento da 

obrigação no tempo, lugar e forma convencionados. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CHEQUE 

PRESCRITO. AGIOTAGEM. DEMONSTRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR 

DA DÍVIDA AO LIMITES LEGAIS. 1. O prazo para o ajuizamento da ação 

monitória é de 5 anos, conforme o disposto no art. 206, §5º, inciso I, do 

Código Civil. 2. Em se tratando de ação monitória para cobrança de cheque 

prescrito, o prazo prescricional somente se inicia após terem se esvaídos 

os seguintes prazos, todos contados sucessivamente: (i) o prazo para 

apresentação do cheque - 30 ou 60 dias, considerando a praça de 

apresentação - segundo o art. 33 da Lei n.º 7.357/85; (ii) o prazo para o 

ajuizamento da ação de execução - 6 meses, contados do término do 

prazo para apresentação - conforme o art. 59 da Lei nº. 7.357/85; (iii) o 

prazo para a ação de locupletamento - 2 anos, contados da prescrição da 

pretensão executiva - de acordo com o art. 61 da Lei nº. 7.357/85. 3. 

Reconhecida a prática de agiotagem, deverão ser extirpados da dívida 

inicial os juros cobrados de forma ilegal pelo credor. 4. O título executivo 

judicial deverá ser constituído com base no valor original do empréstimo, 

sobre o qual incidirá correção monetária, juros de mora e juros 

remuneratórios dentro dos limites legais. 5. Recurso provido em parte. Vv. 

EMENTA: COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - VERBA 

DO ADVOGADO E NÃO DA PARTE. Os honorários sucumbenciais 

pertencem ao advogado e não a parte, não podendo haver sua 

compensação no valor da condenação principal.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.08.995981-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2011, publicação da súmula em 

20/05/2011) (Original sem grifo)

 Contudo, consigno que do valor descrito na confissão de dívida acostada 

às fls. 11, deve ser deduzida a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), 

tendo em vista que não houve impugnação pela parte autora acerca da 

alegação da parte requerida de que foi efetuado o pagamento dos juros no 

primeiro mês no dia 26 de abril de 2015.

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, acolho parcialmente os embargos monitórios manejados pela parte 

requerida e julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo ser 

deduzida a quantia paga em 26/04/2015 no valor de R$ 900,00 e incidir 

sobre o débito juros remuneratórios simples de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do título 

(26/03/2015) e juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 

do Código Civil, a partir do vencimento (26/03/2016), determinando, por 

conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo.

Deixo de condenar a parte autora/embargada em litigância de má-fé, por 

não vislumbrar presente qualquer uma das hipóteses autorizadoras.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do 

Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% 

para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do 

Código de Processo Civil), ficando esta condenação com a exigibilidade 

suspensa em relação às partes, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de 

Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

 Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora para que apresente a 

planilha atualizada do débito.

 Feito isto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito com exclusão do relatório 

estatístico, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 30 de novembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231742 Nr: 20553-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMAR DE ALMEIDA FARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231742.

Vistos,

 Entendo que devo deferir a busca por meio do sistema INFOJUD, uma vez 

que está demonstrado nos autos que a parte exequente empreendeu 
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várias tentativas para localizar bens do devedor, sendo entendimento 

pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal da 

parte executada quando exauridos, pelo exequente, os meios para a 

localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que nesta data realizo a busca via 

INFOJUD, devendo ser arquivada em pasta própria a declaração obtida, 

nos termos do art. 476 do CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 10 

dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174303 Nr: 16304-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174303.

 Vistos,

 Conforme registrado na decisão de fls. 158, a parte executada ainda nem 

citada foi, sendo deferido às fls. 158 apenas o arresto on line, que acabou 

inexitoso pela falta de localização de dinheiro.

 Assim, indefiro o pedido de quebra de sigilo fiscal, ao menos neste 

momento processual.

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253813 Nr: 19789-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTÓTELES DE QUEIROZ 

CAMARA - OAB:19.464-PE, EDUARDO MONTENEGRO SERUR - 

OAB:13.774-PE, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195

 Autos nº: 253813.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 113/1115. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106794 Nr: 5505-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Claudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIM 

- OAB:MT / 8402

 Autos nº: 106794.

Vistos,

 Postula a parte exequente às fls. 233/234 duas providências:

a) que seja deferida a quebra do sigilo fiscal do executado e de sua 

esposa para que seja feita a busca de possíveis bens expropriáveis;

b) que seja oficiado o CRI de Comodoro-MT para informar a existência de 

bens em nome do executado naquela Comarca.

 É o necessário à análise e decisão.

 O pedido formulado no item “b” acima (item 2 do petitório de fls. 233/234) 

não merece ser acolhido.

 Como sabido, a busca de bens no registro de imóveis prescinde de 

providência jurisdicional, diante da natureza pública do arquivo de 

matrículas, devendo a própria parte realizá-la.

 Quanto ao pedido de quebra do sigilo fiscal, entendo ser o caso de 

acolhimento parcial.

 Digo parcial porque deve se limitar ao executado Celso Mario Cocco, 

sendo certo que sua esposa não é parte neste processo, onde surgiu a 

condenação pela verba de sucumbência, não havendo razão plausível 

para lhe estender medidas expropriatórias quanto a esta condenação, 

mesmo sendo parte na execução antes conexa a estes embargos.

 Quanto ao citado inciso IV do art. 790 do Código de Processo Civil, 

concessa data venia, penso que referida regra não se aplica ao processo 

em questão, uma vez que não estamos tratando de constrição de bens 

dados em garantia da dívida. Aliás, como já dito, trata-se de condenação 
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em verba de sucumbência.

 Por outro lado, quanto ao executado Celso, entendo que devo deferir a 

busca por meio do sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos 

autos que a parte exequente empreendeu várias tentativas para localizar 

bens do devedor, sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a 

possibilidade da quebra do sigilo fiscal da parte executada quando 

exauridos, pelo exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à 

constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido formulado no item 1 do 

petitório de fls. 233/234 e indefiro o pedido formulado no item 2. Por 

conseguinte, autorizo a requisição de informação acerca da existência de 

bens à Receita Federal em nome do executado Celso, sendo que nesta 

data realizo a busca via INFOJUD, devendo ser arquivada em pasta 

própria a declaração obtida, nos termos do art. 476 do CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 10 

dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202864.

Vistos,

 Entendo que devo deferir a busca por meio do sistema INFOJUD, uma vez 

que está demonstrado nos autos que a parte exequente empreendeu 

várias tentativas para localizar bens do devedor, sendo entendimento 

pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal da 

parte executada quando exauridos, pelo exequente, os meios para a 

localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que nesta data realizo a busca via 

INFOJUD, devendo ser arquivada em pasta própria a declaração obtida, 

nos termos do art. 476 do CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 10 

dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290498 Nr: 17425-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 Autos nº: 290498.

 Vistos,

 A parte Embargante, às fls. 93/225, juntou aos autos documentos para 

comprovar o seu estado de hipossuficiência.

Quanto à questão da gratuidade da justiça, registro que a mesma está 

disciplinada pela Lei nº 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

Analisando os autos, notadamente o imposto de renda do primeiro 

Embargante referente ao exercício de 2018 (fls. 184/200), verifico que o 

mesmo não carece de insuficiência de recursos.

Isso porque, na parte de bens e direitos o primeiro Embargante possui uma 

extensa lista de imóveis rurais, carro importado, além de participações no 

capital social de algumas empresas, perfazendo o montante de mais de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Outrossim, observo que no campo das receitas e despesas o Embargante 

não declarou nada de receita bruta, não sendo razoável a inexistência de 

receita para tanto investimento.

Registro que a declaração de imposto de renda, no ponto acerca dos bens 

da atividade rural (fls. 194/1196), possui algumas objeções que me 

chamam a atenção, visto que os valores dos inúmeros bens não foram 

declarados.

 Além do mais, a existência de dívidas só corroboram o entendimento de 

que o primeiro Embargante não é hipossuficiente, haja vista o elevado 

valor das operações de crédito, algumas, inclusive, que ultrapassam a 
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casa dos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), não sendo crível que 

alguém “hipossuficiente”, consiga acessar tanto crédito.

Por outro lado, consultando ao sistema Apolo, observo a existência de 

mais 40 ações em que o primeiro Embargante figura nessa comarca, 

sendo a maioria ação de execução e embargos à execução, ajuizadas no 

ano de 2018, com o valor da causa vultuoso.

 Com relação à segunda Embargante, verifico que o imposto de renda 

juntado às fls. 201/212, relativo ao exercício do ano de 2018, apresenta 

considerável patrimônio não condizente com que alega ser 

hipossuficiente, haja vista que possui uma Hilux 2014/2014, alguns imóveis 

rurais e participações no capital social de algumas empresas, assim como 

o primeiro Embargante.

Registro que as considerações realizadas para o primeiro Embargante, 

também se aplicam à segunda, posto que não foi declarada nenhuma 

receita, nem mesmo os valores dos bens da atividade rural, além de que 

possui, igualmente, operações de crédito de mais R$ 6.000.000,00 (seis 

milhões de reais).

Do mesmo modo, verifico a existência de mais de 35 ações em nome da 

segunda Embargante nessa comarca, em sua maioria execução e 

embargos à execução, do ano de 2018, em valor exorbitante.

 Diante do exposto, certo é que pelos valores em discussão nos 

presentes autos e a atividade rural praticada pela parte Embargante, há 

evidente condição financeira, sendo incompatível a concessão da justiça 

gratuita, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não possuem 

condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua 

subsistência e à de sua família.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela 

parte embargante, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de 

recursos para arcar com as custas processuais.

 Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos 

termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217785 Nr: 8209-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 217785.

Vistos,

 Entendo que devo deferir a busca por meio do sistema INFOJUD, uma vez 

que está demonstrado nos autos que a parte exequente empreendeu 

várias tentativas para localizar bens do devedor, sendo entendimento 

pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal da 

parte executada quando exauridos, pelo exequente, os meios para a 

localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que nesta data realizo a busca via 

INFOJUD, devendo ser arquivada em pasta própria a declaração obtida, 

nos termos do art. 476 do CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 10 

dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 295995 Nr: 21839-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 Autos nº: 295995.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concessa data venia, entendo 

que não há nos autos elementos que demonstrem a real insuficiência de 

recursos da parte Embargante para o reconhecimento da hipossuficiência 

alegada.

Registro que a alegação da parte Embargante de que o TJMT tem 

concedido o direito de litigar sob o amparo da gratuidade em alguns 

processos, não implica o reconhecimento, in casu, da insuficiência de 

recursos para concessão da gratuidade, diante do vultuoso valor dos 

negócios jurídicos pactuados, bem como da atividade rural desenvolvida.

Ademais, considerando a atividade desenvolvida pelo segundo 

Embargante, que sabidamente é advogado além de agricultor, em que pese 

a alegação de frustração da lavoura, entendo que, para melhor análise do 

pedido de gratuidade da justiça formulado, deve ser juntado comprovante 

de rendimento (IR dos últimos 03 exercícios fiscais dos dois embargantes).

Além disso, entendo que deve a parte embargante juntar também contas 

atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio (são casados), 

informando ainda os veículos que atualmente o casal usa.

Ante o exposto, intime-se a parte Embargante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos as 03 últimas declarações de Imposto 

de Renda, devendo juntar ainda contas atualizadas de água, luz e telefone 

de seu atual domicílio e informar os veículos que atualmente usam, 

conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC.

Caso prefiram, poderão os embargantes pagar as custas iniciais.

Registro que isso deverá ser feito sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288711 Nr: 16062-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL COMERCIO IMP. EXP. DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 288711.

 Vistos,

 Indefiro o petitório de fls. 79, por ser ônus da parte diligenciar no sentido 

de localizar bens da parte adversa passíveis de penhora, uma vez 

eventuais bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte 

Exequente mediante consulta ao CRI local.

Ademais, verifico que não houve o exaurimento da tentativa de localização 

de bens penhoráveis da parte Executado.

Isto posto, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171340 Nr: 12834-96.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SEIBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 171340.

 Vistos,

 Busca realizada nesta data, conforme requerido às fls. 159.

 Ao que parece, este último endereço é inédito.

 Assim, expeça-se nova carta precatória.

 Intime-se a parte autora para tomar ciência da providência.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278265 Nr: 7615-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 278265.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 88.

 Proceda-se a penhora de bens do devedor indicados às fls. 46/55, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198659 Nr: 13735-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO, A. M. VELOSO & 

MATOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 198659.

 Vistos,

 Nesta data realizei a busca do endereço do requerido via INFOJUD, tendo 

sido obtido o mesmo endereço que consta na inicial.

 Assim, deixo de determinar a expedição de novo mandado para citação.

 Vista à parte autora.

 Sendo requerida a citação via edital, desde já defiro-a, isso porque 

entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação pessoal.

 Assim, neste caso desde já determino a citação da parte requerida por 

edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que, caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeada curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 21257-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OLIVIO PESSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 179191.

Vistos,

 Defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros do 

Serasa.

 Oficie-se.

 Quanto ao pedido de busca de bens, melhor analisando os autos, entendo 

que devo deferir a busca por meio do sistema INFOJUD, uma vez que está 

demonstrado nos autos que a parte exequente empreendeu várias 

tentativas para localizar bens do devedor, sendo entendimento pacificado 

em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal da parte 

executada quando exauridos, pelo exequente, os meios para a localização 

de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 
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Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que nesta data realizo a busca via 

INFOJUD, devendo ser arquivada em pasta própria a declaração obtida, 

nos termos do art. 476 do CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 10 

dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186309 Nr: 3725-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, LIMAGRAIN 

BRASIL S/A, REZENDE ANDRADE LAINETTI VOIGT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 186309.

 Vistos,

 O pedido de fls. 1.478 já foi cumprido às fls. 1.475.

 Intime-se a parte exequente.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162800 Nr: 14470-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FARIAS DE LIMA, VILMA TEIXEIRA BATISTA, 

ALÍRIO MORO, ADRIELLI FARIAS BATISTA, MARCIA INES HENZ, ALINE 

ANDRESSA HENZ MORO, PAULO JOAREZ TAMIOZZO, PAULA SUZUKI 

TAMIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

TAVARES DOS SANTOS - OAB:14.321/ES

 Autos nº: 162800.

 Vistos,

 Nesta data realizei a busca de bens que já havia sido autorizada às fls. 

286/287, sendo certo que não consta a última declaração na base de 

dados da Receita.

 Assim, cumpra-se a parte final da decisão de fls. 286/287, devendo a 

parte exequente ser intimada para ciência.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167939 Nr: 8287-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ FERRI BEINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 167939.

 Vistos,

 O meio impugnativo escolhido às fls. 64/67 (embargos à execução) 

reclama ação autônoma, devendo ser instruído com todos os documentos 

necessário.

 Assim, intime-se a peticionária de fls. 67 para corrigir a falha, ficando 

desde já determinado o desentranhamento das peças protocoladas.

 Quanto ao pedido de fls. 63, defiro-o, sendo que nesta data realizo a 

busca pugnada.

 Assim, expeça-se novas cartas de citação para os endereços obtidos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297016 Nr: 22526-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ALEANDRA DA SILVA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 297016.

Vistos,

 Inicialmente, determino que sejam realizadas as retificações necessárias 

na capa dos autos para correção do valor da causa, tendo em vista que o 

valor atribuído pela parte Requerente é de R$ 15.088,34.

Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte Requerente visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

Por fim, tendo em vista que a parte Requerente é uma microempresa, 

conforme documentos de fls. 19/20, concedo à mesma os benefícios da 

justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e 

seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296643 Nr: 22290-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON, 

RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 296643.

 Vistos,

 Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, concessa data venia, entendo 

que não há nos autos elementos que demonstrem a real insuficiência de 

recursos da parte Embargante para o reconhecimento da hipossuficiência 

alegada.

Ademais, considerando a atividade desenvolvida pelos Embargantes, 

todos são produtores rurais, em que pese a alegação de frustração da 

lavoura, entendo que, para melhor análise do pedido de gratuidade da 

justiça formulado, deve ser juntado comprovante de rendimento (IR dos 

três embargantes).

Além disso, entendo que deve a parte embargante juntar também contas 

atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio, informando 

ainda os veículos que atualmente usa.

Ante o exposto, intimem-se os Embargantes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial para comprovar o estado de hipossuficiência, 

juntando aos autos as declarações de Imposto de Renda, devendo juntar 

ainda contas atualizadas de água, luz e telefone de seu atual domicílio e 

informar os veículos que atualmente usam, conforme preleciona o art. 99, 

§ 2º, do CPC.

Caso prefiram, poderão os embargantes pagar as custas iniciais.

Registro que isso deverá ser feito sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229329 Nr: 17911-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE TAVARES DO COUTO, WILMA 

CERQUEIRA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE TEREZINHA ALBERTI ROTAVA, 

ELIZABETH CRISTINA ROTAVA, OLIDETE ROTAVA, OLIVETE JOANITA 

ROTAVA CAVAZZOLA, ODILETE TEREZA ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilário Antônio Fantinel 

Júnior - OAB:20.954/A, João Paulo Miotto Aires - OAB:20.952/A

 Autos nº: 229329.

Vistos,

Tendo em vista o petitório de fls. 324, defiro o parcelamento das custas, 

autorizando o pagamento em 06 (seis) parcelas mensais, com fundamento 

no art. 98, § 6º, do CPC, e art. 468, § 6º, da CNGC/MT.

Nos termos do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, determino que cópia 

desta decisão seja encaminhada via e-mail para o Departamento de 

Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br), que providenciará o necessário 

lançamento no sistema de arrecadação.

Após, deverá a própria parte acessar o site do TJMT e clicar no link 

“Emissão de Guias Online”, escolhendo a opção “Distribuição/Mediação” 

na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do 

processo, sendo que na sequência o sistema exibirá a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”.

 Ato contínuo deverá a parte efetuar o pagamento, sendo que o 

acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser efetuado no site 

do TJMT pelo link “Emissão de Guias Online” na opção “Guias do 

Processo” na coluna “Consulta” lançando a numeração do feito.

 Consigno que o parcelamento autorizado abrange apenas as custas de 

preparo do processo (distribuição), não estando inclusas todas as demais 

despesas processuais havidas no curso do processo.

Realizado o pagamento da primeira parcela, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 297198 Nr: 22643-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, JESSICA ALVES MENDES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 297198.

Vistos,

 Considerando que a presente carta precatória relaciona-se com uma 

ação previdenciária, declaro a incompetência deste Juízo para processar 

a presente demanda e, declino a competência para o juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Enviem os autos ao Cartório Distribuidor para a distribuição à vara 

competente.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Vistos, Aguarde-se a devolução das precatórias para oitiva das 

testemunhas já arroladas. Após, faculto apresentação de memoriais finais 

no prazo sucessivo de 10 dias e conclusos para decisão. Os presentes 

saem intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193539 Nr: 9729-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A, R. A. F. CORTES E CIA LTDA ME, LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:OAB-SP 117.417

 Autos nº: 193539.
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Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Junior Henrique da Silva.

 Executado: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e outros.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Junior Henrique da 

Silva em desfavor de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, R. 

A. F. Cortes e Cia LTDA-ME e Losango Promoções de Vendas LTDA, 

todos qualificados nos autos.

 A parte Executada, às fls. 216/217, depositou o valor remanescente, 

requerendo a extinção da ação.

Às fls. 220/221 a parte Requerente considerou quitada a dívida, pugnado 

pela expedição de alvará.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte Exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 220.

Estritamente acerca da expedição do alvará, diante da revogação do 

Provimento nº 68/2018 pelo próprio CNJ, cumpre-me agora esclarecer o 

seguinte:

a) em se tratando de valores incontroversos, a liberação deve se dar 

independentemente de qualquer outra providência;

b) em se tratando de cumprimento de decisão que desafie recurso de 

agravo de instrumento, deverá ser observado o seguinte:

b.1) o alvará não poderá ser expedido antes do decurso do prazo para 

interposição do recurso, incumbindo à parte devedora comprovar nos 

autos no prazo de até 03 dias (§ 2º do art. 1.018 do CPC) a interposição 

do agravo. Não sendo tomada esta providência pela parte, certifique-se e 

expeça-se o alvará;

 b.2) comunicada pela parte a interposição do recurso no prazo do § 2º do 

art. 1.018 do CPC, deverá a Sra. Gestora consultar se o TJMT suspendeu 

a expedição do alvará, sendo que em nenhuma hipótese a liberação 

poderá ocorrer até a análise do eventual pedido de efeito suspensivo pelo 

Des. Relator. Sendo indeferido o pedido de concessão de efeito 

suspensivo, expeça-se o alvará;

b.3) em qualquer caso, desde que provado pela parte credora que 

decorreu o prazo para interposição do recurso in albis, mediante juntada 

de certidão, ou que não foi deferido o efeito suspensivo ao agravo 

interposto, mediante juntada de cópia da decisão, deverá o alvará ser 

liberado independentemente de certidão.

 Fica ordenado ainda que, não sendo a própria parte a beneficiária do 

alvará, antes da expedição do mesmo sempre deverá ser certificado 

também pela Sra. Gestora que o advogado titular da conta indicada para 

crédito do valor possui poderes expressos para receber e dar quitação, 

nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 06 de dezembro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 296638 Nr: 22280-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGRICOLA E PASTORIL CAMPANARIO, 

JDC.ASSIS-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR BALDANI - OAB:33788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON JOSÉ BENELI - 

OAB:OAB/SP 86749, RAFAEL BOTOSSO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 

142830

 Autos n.º 296638.

Vistos,

Compulsando aos autos, verifico que a presente carta precatória foi 

expedida com a finalidade de apenas ser realizada a avaliação dos bens 

descritos às fls. 04.

Ademais, observo que a parte Requerente, às fls. 08, requereu no juízo 

deprecante para que a carta precatória expedida seja também para a 

realização do praceamento dos bens.

Assim sendo, intime-se a parte Requerente para informar se houve o 

aditamento no juízo deprecante da carta precatória expedida.

Não obstante, cumpra-se a avaliação na forma ordenada, servindo-se a 

cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123965 Nr: 2986-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER 

RAUBER, ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER 

RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 Certifico que, haja vista a petição de fl. 614/621 do executado, intimo o 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27511 Nr: 925-72.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT

 Certifico que, haja vista a devolução da carta precatória expedida nos 

autos, com diligência totalmente infrutífera, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.3.11, impulsiono os 

presentes autos e intimo o exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13240 Nr: 2194-25.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, JOSÉ 

ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação em fl. 519, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 
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bairro Centro e outra para a Fazenda Santa Inês, localizada na Rodovia MT 

240, cidade de Santo Afonso, zona rural, a serem depositadas em guias 

próprias a serem expedidas no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290104 Nr: 17125-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO NUNES DA SILVA, NAIR DOS SANTOS 

DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 Certifico que o advogado JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196754 Nr: 12250-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que o advogado JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290214 Nr: 17220-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURACI ALVES PEÇANHA FERREIRA, LPA, LPA, RPA, 

RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERSONE XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 Certifico que o advogado JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237688 Nr: 4831-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ITAU ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/GO 

17756-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Certifico que o advogado JOSÉ FABIO PANTOLFI FERRARINI levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291531 Nr: 18261-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KACIELLE BALY DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REICILA SOARES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Certifico que o advogado JOSÉ ANTONIO DUTRA levou os presentes 

autos com carga vista e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215565 Nr: 6467-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a advogada LUCIANE SOARES MARTINAZZO levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195486 Nr: 11210-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que a advogada VANESSA TORRES GUEDES levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285204 Nr: 13247-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA BORGES VIEIRA, WALERIA MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINO QUIRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FERREIRA MAGALHAES 

- OAB:19447/O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

10.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 10.186

 Certifico que o advogado LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 6176-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLUCIO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a advogada RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275028 Nr: 4968-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ORSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA SEÁRA 

VELTRINI - OAB:50882

 Certifico que o advogado JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265023 Nr: 28430-18.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que o advogado ANDRE FERREIRA DA SILVA levou os 

presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292757 Nr: 19225-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.Ademais, indefiro 

o pedido de inversão do ônus da prova, posto que não houve a 

demonstração da hipossuficiência técnica da parte embargante em 

relação à parte embargada, ou seja, qual seria sua dificuldade em produzir 

provas, sendo certo que falta ainda verossimilhança nas alegações.Por 

fim, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

entendo ser o caso de indeferimento, pois não há comprovação de que a 

parte embargante seja hipossuficiente.Ao contrário, a parte embargante 

exerce atividade empresarial, sendo proprietária de diversos imóveis 

urbano, conforme documentos de fls. 26/41.Desse modo, indefiro o pedido 

de concessão da gratuidade da justiça, por não restar comprovada a 

condição de hipossuficiente do embargante. Faculto o recolhimento das 

custas em 10 dias.Às providências.Tangará da Serra-MT, 26 de novembro 

de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148483 Nr: 8374-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:SP-182.961

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 235/258 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184280 Nr: 2173-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAIMUNDO TIVOTTO 

MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão de decurso de prazo retro, intimo a 

parte autora para manifestar, no prazo de 05 ( cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 180855 Nr: 22808-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORSIMIR LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183257 Nr: 1290-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291767 Nr: 18430-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102862 Nr: 1710-29.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA RIBEIRO BERMERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 174/176, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148598 Nr: 8500-87.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERINA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193197 Nr: 9496-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISBELA ANTONIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte requerida para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186241 Nr: 3712-25.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA CHAPARRO MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203419 Nr: 17447-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI ANDRADE DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 
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041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte requerida para que requeira o que de direito, no prazo de 30 

(trinta) dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor 

de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126335 Nr: 5272-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIA APOLINARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl.213.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156913 Nr: 5533-35.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI EULÁLIA DE MESQUITA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140178 Nr: 10726-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, LUIZ DINALE 

FAVORETO, JOÃO FAVORETO, ROSINA PISSINATI FAVORETO, CLELIA 

RUBINO ZUAN ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que, nesta data, verifiquei que, por falha do sistema, na 

publicação de expediente Edição DJE n. 10339, não saiu o nome dos 

advogados da parte executada, razão pela qual, renovo o ato de intimação 

dos termos da sentença a seguir: parte final: (...) ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito. Por conseguinte, 

resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e honorários 

advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, no importe de R$4.891,58, de acordo com o artigo 85, §3, I 

e §19 do NCPC. (...) Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos. Transitada em julgado, providencie-se 

o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140178 Nr: 10726-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, LUIZ DINALE 

FAVORETO, JOÃO FAVORETO, ROSINA PISSINATI FAVORETO, CLELIA 

RUBINO ZUAN ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 126/136, interpostos pela 

parte exequente são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte executada para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291766 Nr: 18428-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO EUGENIO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291768 Nr: 18432-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO RAIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN GUILHERME SANCHES DA 

COSTA - OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178668 Nr: 20816-64.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 
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tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193664 Nr: 9866-59.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140178 Nr: 10726-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, LUIZ DINALE 

FAVORETO, JOÃO FAVORETO, ROSINA PISSINATI FAVORETO, CLELIA 

RUBINO ZUAN ESTEVES FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado Dr. Sérgio 

Antônio Meda - OAB/PR 6.320, peticionante de fl. 125, sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e Provimento n. 041/2016-CGJ/MT, intimo o 

aludido patrono para que regularize a representação judicial de seu 

cliente, no prazo legal

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171825 Nr: 13437-72.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME DURÃES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187697 Nr: 4748-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizete Pedra Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199386 Nr: 14316-45.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENEUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 199386.

 Vistos,

 Deneuza Lopes interpôs embargos de declaração em face da decisão 

proferida às fls. 99, por entender que houve contradição, pois já haviam 

sido proferidas decisões determinando a implantação do benefício.

 A parte embargada deixou de se manifestar, conforme certidão de fls. 

104.

É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve contradição na decisão de fls. 99, mas sim 

inconformismo da parte embargante com o que foi decidido.

 No entanto, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser 

objeto de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o 

caso.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Aliás, é do convencimento deste magistrado que, uma vez proferida a 

sentença, está encerrada a prestação jurisdicional na primeira instância, 
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de modo que, como não houve concessão de antecipação de tutela no 

decorrer do processo e, por conseguinte, confirmação desta quando da 

prolação da sentença, não me cabe agora colher a postulação de fls. 

100/101.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 100/101, por 

inexistir o vício apontado.

 Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 99.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de dezembro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 153743 Nr: 2404-22.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE DA SILVA DEODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 8117-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DORALICE DE LIMA SOARES, 

VALDEMAR FERMIANO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151559 Nr: 135-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTIBA ADM. PART. E EMPREENDIMENTOS 

COMERCIAIS LTDA, AGROVERDI S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, 

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, HAMILTON 

SEBASTIÃO FARINAZZO, ITABENS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, JOÃO ETORE GABRIEL, DORIVAL DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que o patrono do 

requerido Postiba Adm. Part. Empreendimentos Comerciais Ltda não 

colacionou aos autos o instrumento de mandato pertinente, a fim de 

regularizar a representação processual de seu cliente.

Outrossim, verifica-se que perfectibilizou-se as citações dos requeridos 

Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas e Itabens Empreendimentos e 

Participações S/A (Ar juntado às fls.20), diante disso, impulsiono os autos 

ao setor de expedição de documentos para que sejam os supracitados 

requeridos devidamente intimados dos termos da decisão de fls.51. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 283491 Nr: 11876-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL CHAPECO-MT, LUIZ MITKUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCELO 

HEMCKEMAIER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 11876-71.2018.811.0055 (Cód. 283491)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a certidão de folha retro, verifico que a audiência para 

oitiva da testemunha não se realizou.

Desta feita, vejo por bem, redesignar o ato para o dia 24 de janeiro de 

2019 às 14h:00min.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando-o acerca da data agendada, 

bem assim para que intime o patrono da parte autora a cumprir o disposto 

nos §§ 1° e 2° do artigo 455 do Novo Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137763 Nr: 8127-90.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE TEREZINHA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a patronesse da parte 

autora se manifestar de acordo com o contido na certidão retro, sendo 

assim, nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora, pessoalmente, para que diga sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 485 §1º do NCPC). Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206912 Nr: 20499-32.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 

196-v, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207214 Nr: 20754-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 

172-v, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219437 Nr: 9493-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MACHADO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTMAR WALMOR LOHMANN, MUNICIPIO DE 

COTRIGUAÇU-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114641 Nr: 4820-02.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. MARCON CALÇADOS, Miguel Antonio 

Marcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$426,01, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso (...) , Data do Julgamento 10/01/2012, Data da publicação no DJE 

20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da penhora/constrição 

eventualmente realizada nos autos.Transitada em julgado nesta data para 

o exequente, em decorrência da renuncia ao prazo recursal, 

providencie-se a intimação do executado, para fins de ciência da presente 

e recolhimento das custas.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

recolhimento das custas, anote-se as margens da distribuição, e 

posteriormente, expeça-se o necessário para o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144653 Nr: 4284-83.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA DUMINELLI BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, no tocante ao débito principal, conforme determinado no item b.2 

das fls. 188, requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172707 Nr: 14357-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 78v, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 443 Nr: 981-86.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S OLIVEIRA, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT, 

Zeonide Roberto - OAB:3574-B

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 158894 Nr: 7489-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 268 de 975



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR-ANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162628 Nr: 14146-44.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANY LEOCADIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162892 Nr: 14635-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 182573 Nr: 383-05.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205297 Nr: 18926-56.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205471 Nr: 19112-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205516 Nr: 19198-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES LEOPOLDINA DA SILVA MORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205608 Nr: 19233-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206200 Nr: 19846-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA NACIONAL DE SAUDE 

SUPLEMENTAR-ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA - OAB:1381114

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212115 Nr: 3716-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212128 Nr: 3742-26.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN COMERCIO VAREJISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:PE/23.255

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214285 Nr: 5449-29.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO EUGENIO GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 215157 Nr: 6140-43.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENI DA SILVA DAHMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233019 Nr: 21915-98.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ANDRÉ BORGES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233386 Nr: 22198-24.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 246358 Nr: 13876-78.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, AYRTON FREITAS REGO - OAB:21817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266826 Nr: 29733-67.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PAULO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257479 Nr: 22692-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MAURICIA, ROBERTO FRANCISCO 

DA SILVA BATISTA, VANESSA ALVES LIMA, JAQUELINE LOURENÇO DA 

SILVA, CLEUSA AMAJUNEPA DOS REIS, VALDECI DE SOUZA BARROS, 

CLAUDIONEIA REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233510 Nr: 22311-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270003 Nr: 1054-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Witt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239712 Nr: 7355-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RN COMERCIO VAREJISTA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE LIMA NAVES - 

OAB:91.166/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 275311 Nr: 5241-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 259155 Nr: 24137-05.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO RODRIGO DOS SANTOS MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA SERVIÇO DE GUINCHO LTDA ME, 

ESTADO DE MATO GROSSO, DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - OAB:16919

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 256035 Nr: 21438-41.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MACEDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255, HELITON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:10934/MT, HERMES 

TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, RUTH CARDOSO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:10.350-MT

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167505 Nr: 7680-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BENTO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - 

OAB:17.057, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009
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Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167796 Nr: 8084-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA PIZZATTO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 194566 Nr: 10559-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE TEREZA ELY SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 195009 Nr: 10850-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCEMARE SANCHES ABADIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205477 Nr: 19124-93.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER BERNARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205491 Nr: 19152-61.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.
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FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205497 Nr: 19164-75.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE DOS SANTOS ZAFFONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205612 Nr: 19241-84.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DOURADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205634 Nr: 19285-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLÍNIO MAGNO DE BRITO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205782 Nr: 19416-78.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205783 Nr: 19418-48.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.
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FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205835 Nr: 19461-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205847 Nr: 19479-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MARIA DELLA NORA TRELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206051 Nr: 19635-91.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nogueira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206053 Nr: 19639-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206818 Nr: 20414-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009
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Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248075 Nr: 15176-75.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA SENEM DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 231324 Nr: 19982-90.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO CANHOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210236 Nr: 2267-35.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212338 Nr: 3942-33.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221731 Nr: 11478-95.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE MOURA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211756 Nr: 3427-95.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESLAINE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209388 Nr: 1555-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON VILA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 215601 Nr: 6512-89.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212323 Nr: 3920-72.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEI APARECIDA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 189371 Nr: 6183-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 200175 Nr: 14906-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205513 Nr: 19192-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205621 Nr: 19259-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205630 Nr: 19277-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO OTAVIO TIVIROLLI CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205633 Nr: 19283-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BONDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205785 Nr: 19422-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205825 Nr: 19444-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205840 Nr: 19469-59.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILCE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205864 Nr: 19509-41.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206021 Nr: 19580-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206025 Nr: 19588-20.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI LOPES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206041 Nr: 19616-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA PENSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206046 Nr: 19625-47.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONISETE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206148 Nr: 19789-12.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES HIRAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207005 Nr: 20562-57.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212308 Nr: 3892-07.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABET LIMA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212310 Nr: 3896-44.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212350 Nr: 3955-32.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NELMA DE ALMEIDA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207944 Nr: 393-15.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212337 Nr: 3940-63.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE GONÇALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207876 Nr: 300-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE BORGES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, NATALIA CARGNIN QUATRIN 

- OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211757 Nr: 3429-65.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208320 Nr: 685-97.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BARROS SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212322 Nr: 3918-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA PATRICIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209386 Nr: 1551-08.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA MAXIMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165832 Nr: 4785-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205309 Nr: 18950-84.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIA CRISTINA ALVES DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205472 Nr: 19114-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE DENISE POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205499 Nr: 19168-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205500 Nr: 19170-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205504 Nr: 19174-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ALVES PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205622 Nr: 19261-75.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA JORGE SAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205638 Nr: 19293-80.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205826 Nr: 19446-16.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MINUZZO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205852 Nr: 19487-80.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Silvana de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205862 Nr: 19505-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BARBOSA MATIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206023 Nr: 19584-80.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DE LIMA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206047 Nr: 19627-17.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206160 Nr: 19811-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206576 Nr: 20110-47.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCÉLIA PASCHOAL CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207228 Nr: 20780-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DINIZ, BENEDITA DE ARAÚJO SILVA, 

ELISANGELA ALMEIDA SANTOS, DEBORA TEREZA MAZUTTI, CLEIDIANI 
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FERREIRA DE MELO, FLÁVIA BORGES FERREIRA, JULIANA HERRERO DA 

SILVA, LUZIA DA SILVA ALVES, MARIA PEREIRA RODRIGUES, FRANCINE 

ADRIANO DE OLIVEIRA, JORCILENE JOSE ALCANTARA SILVA, FUMIO 

MATOBA JUNIOR, MAGDA FRANCISCO PEREIRA, MARIA DO CARMO DE 

LIMA SOUZA, MARLENE BATISTA DE OLIVEIRA, ZULEMA SALETE DENGO 

NUERMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251019 Nr: 17559-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SABINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227937 Nr: 16644-11.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 233246 Nr: 22115-08.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS, MADSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221282 Nr: 11133-32.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE TEIXEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266988 Nr: 29876-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA ERIKA SOUSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244820 Nr: 12598-42.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVNS, TATIANE VILA NOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

GESSY PADILHA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALA BONA - OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO - OAB:20643-O/MT

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245613 Nr: 13236-75.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MAURICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245698 Nr: 13318-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT, FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERV. E 

FUNC. PUB. CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 

PREF. MUN. DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFEDERAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT, LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - 

OAB:21.865/MT, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220254 Nr: 10213-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELI MANRICH STEIMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210098 Nr: 2209-32.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 238001 Nr: 5227-27.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNIDE PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205507 Nr: 19180-29.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ALVES PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA proposta por ROSIMEIRE ALVES PEDRA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, para condenar o requerido a revisão dos 

vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada 

defasagem remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, 

respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o percentual 

eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de servidor 

paradigma.Anoto, por conseguinte, que o eventual percentual positivo 

obtido deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.(...). Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra-MT, 29 de novembro 

de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165835 Nr: 4791-73.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184644 Nr: 2438-26.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMAIR DE LOURDES BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 
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exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 202069 Nr: 16424-47.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205300 Nr: 18932-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205473 Nr: 19116-19.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205498 Nr: 19166-45.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE ARAUJO ZIMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205640 Nr: 19297-20.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO RAIMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.
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FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206027 Nr: 19590-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN CELIA DIAS LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207943 Nr: 391-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207946 Nr: 397-52.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207991 Nr: 415-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208717 Nr: 979-52.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209632 Nr: 1837-83.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADSTON FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209922 Nr: 2009-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210094 Nr: 2201-55.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH DURAES MAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212356 Nr: 3967-46.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DE FATIMA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 228007 Nr: 16721-20.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 292 de 975



 Cod. Proc.: 230702 Nr: 19149-72.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230704 Nr: 19153-12.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CRIS HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220464 Nr: 10438-78.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDREIA ESTEVÃO RAMPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213887 Nr: 5142-75.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERAFIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 269167 Nr: 157-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GONÇALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178212 Nr: 20334-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GARCIA BARRIENTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184976 Nr: 2628-86.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIELZO DA GUIA E CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 188887 Nr: 5763-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE VIER CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205613 Nr: 19243-54.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANECIA GONÇALVES DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205616 Nr: 19249-61.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER CESAR DE LIMA MANZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205787 Nr: 19426-25.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DOS ANJOS, JOSÉ CLODOALDO DE 
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ARAÚJO, WILSON JOSE FREIRE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205846 Nr: 19477-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLAR JORGE RHODEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206044 Nr: 19621-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE DETTMER RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206048 Nr: 19629-84.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA TAVARES XAVIER ATABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206052 Nr: 19637-61.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206060 Nr: 19652-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS DOS ANJOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206708 Nr: 20265-50.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIA CORREIA BUCHMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206738 Nr: 20324-38.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207947 Nr: 399-22.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208019 Nr: 450-33.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO BETT MANFRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209181 Nr: 1347-61.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 296 de 975



TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212312 Nr: 3900-81.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOLIANA MARIA FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209389 Nr: 1557-15.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DONIZETE CESTARI DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227056 Nr: 15890-69.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA FIOREZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 271731 Nr: 2535-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA LUCIA DE REZENDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161935 Nr: 12922-71.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RUBENS PIMENTA DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162896 Nr: 14643-58.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILMA ESTEVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165363 Nr: 3964-62.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABET LOURDES LORENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165364 Nr: 3966-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARVINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165799 Nr: 4719-86.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA BENTO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165805 Nr: 4731-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE ALVES ANJOLINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166067 Nr: 5197-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167504 Nr: 7678-30.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184980 Nr: 2632-26.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIS APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205475 Nr: 19120-56.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY FÁTIMA BICIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205480 Nr: 19130-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CÍCERO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205778 Nr: 19408-04.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Mendes Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205831 Nr: 19454-90.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205839 Nr: 19467-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, JHDBDJ, 

MBL, EDINICE MEIRA LOBO, ESPOLIO DE VALMIR BEZERRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205849 Nr: 19483-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI TEREZINHA LAZAROTTO CASARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205854 Nr: 19491-20.2015.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE GARCIA CAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205855 Nr: 19493-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205867 Nr: 19515-48.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205869 Nr: 19519-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Inês Londero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206020 Nr: 19578-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 206040 Nr: 19614-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIAS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206050 Nr: 19633-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO RIBEIRO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206150 Nr: 19793-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIRA LOPES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206583 Nr: 20124-31.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELCIO DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 234525 Nr: 357-36.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA LENIR FELIPOWITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, KAMILLA NAISER LIMA - OAB:22.521-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 210081 Nr: 2177-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210237 Nr: 2269-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIURLANDA DE JESUS BRITO LOJOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212353 Nr: 3961-39.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208075 Nr: 475-46.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA FERREIRA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212324 Nr: 3922-42.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161937 Nr: 12926-11.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161938 Nr: 12928-78.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN DOUGLAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 14645-28.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUETA BOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162914 Nr: 14679-03.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Prestes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JULIANA DE FÁTIMA LANI - OAB:, 

LO-RUAMA DE OLIVEIRA - OAB:, Monica Huppes de Melo Marinho - 

OAB:24.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165040 Nr: 3426-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168036 Nr: 8419-70.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GRASS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-O, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177107 Nr: 19207-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILDA FLAUZINA GOULART PAGANOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 179108 Nr: 21179-51.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191660 Nr: 8027-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ELZA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205303 Nr: 18938-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205484 Nr: 19138-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA FAUSTA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205868 Nr: 19517-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE CRISTINA DA SILVA GOULART DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206019 Nr: 19576-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FELIPPE MENEGUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264500 Nr: 28086-37.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Bouret De Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. .

Assim, atendendo ao Oficio Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, declino da 

competência para julgar o presente feito para o Juizado Especial da 

Fazenda Publica desta comarca, uma vez que o feito não se insere nas 

exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009

Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4383 Nr: 808-62.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CESAR ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORÁCIO MENDES 

- OAB:SP 136.709, MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - OAB:SP 133.066

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 30(trinta) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.411.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228602 Nr: 17264-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.89

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63229 Nr: 4728-92.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO E SOLDA TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OAB-MT 18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, VANESSA ANDRADE DA SILVA 

- OAB:24784/O

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a proposta de 

acordo juntada nos autos as folhas 208/210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 4727-10.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA - CASTRILON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO E SOLDA TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B, GILMAR 

GONÇALVES ROSA - OAB:OAB-MT 18.662, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, VANESSA ANDRADE DA SILVA 

- OAB:24784/O

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre a proposta de 

acordo juntada nos autos as folhas 215/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64916 Nr: 6427-21.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056, VICENTE ANTONIO DE MELO - OAB:6.731-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 670/671.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265306 Nr: 28685-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, IZAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do requreido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 1.533/1581.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229394 Nr: 17942-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

103/126, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281698 Nr: 10400-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE JESUS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO do Bem descrito 

no presente mandado e demais atos constantes no mandado em virtude 

de não localizar o veículo, objeto da demanda e não obter quaisquer 

informações do seu paradeiro. Mandado devidamente cumprido juntamente 

com o Oficial de Justiça Edson. Nestes termos devolvo o mandado na 

Central para fins de direito aguardando novas determinações, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202939 Nr: 17054-06.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE LOURDES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA HENCK LOBATO, AZUL SEGUROS 

AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN 

- OAB:3556/MS

 INTIMAÇÃO do autor e denunciado a lide Azul Seguros Auto, para 

apresentar contrarrazões à apelação de fls. 183/190, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123152 Nr: 2162-68.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 

10.962, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para querendo, manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de folhas764.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162942 Nr: 14730-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ALVES DA SILVA, FABIANA ELIZABETH 

DIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Aritanna da Silva Kuyumtzief - 

OAB:15919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 198/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, MARIO 

CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para retirar o edital e providenciar a 

publicação e comprovação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5625 Nr: 2066-73.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GEORGES MOUSSA FARES, MILDRED 

LOISE FARES, GEORGES MOUSSA FARES JUNIOR, DAVI FARES, MARTA 

FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA 

- OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, aceca da certidão do 

oficial de justiça: NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR o imóvel apontado no 

mandado pelos motivos que se seguem. Apesar de a matrícula do imóvel 

ter sido juntada ao mandado, esta oficial de justiça não obteve êxito na 

localização deste. A porção de terra informada na matrícula é bem 

extensa para onde este mesmo documento aponta ser a localização da 

terra. É como se houvesse outro imóvel, outro sítio dentro do imóvel 

penhorado. Observa-se que a restrição de penhora deste fora feito no 

ano de 2000 e que inclusive já teve alterações no próprio número da 

matrícula. Esta oficial de justiça durante este tempo que permaneceu com 

o mandado, buscou informações acerca deste imóvel, consultei colegas 

de profissão que possuem amplo conhecimento das terras em torno desta 

cidade e ninguém soube apontar ao certo onde, afinal, é esta porção de 

terra. Desta forma, há a necessidade que a parte autora/interessada junte 

aos autos a localização e delimitação precisa e correta desta terra por 

meio de mapa, se possível, extraído através de marcação/ponto do 

sistema de GPS. Sem tais informações devidamente corretas, não é viável 

uma avaliação. Assim, devolvo o presente à Central de Mandados, no 

aguardo de novas determinações. Tangará da Serra, 22 de novembro de 

2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162769 Nr: 14420-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:16783-O, PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 17.772, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto à ata negativa 

de 2º leilão juntado as folhas 252.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171913 Nr: 13489-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Cerifico que encaminho estes autos para intimação da defesa do 

reeducando para se manifestar acerca do cálculo de pena acostado às 

fls. 291.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 251875 Nr: 18233-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BRUNO DE SOUZA EFIGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 20.02.2019, às 14h 30mim.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e intimação do 

acusado.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 246479 Nr: 13961-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 24/01/2019 às 

16h30min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287802 Nr: 15445-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT
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 Vistos,

 Em decorrência do acima noticiado, redesigno audiência para o primeiro 

dia livre, que será dia 13.12.2018, às 16 horas, saindo os presentes 

intimados.

 Requisitem-se os policiais e o preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286460 Nr: 14247-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI CARVALHO DE SOUZA, LUIS ANDRE 

AJALA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0, JULIO 

CESAR BRUM DE MATTOS - OAB:16.156-MT

 Vistos,

 Em decorrência do acima noticiado, redesigno audiência para o primeiro 

dia livre, que será dia 13.12.2018, às 15 horas, saindo os presentes 

intimados.

 Requisitem-se os policiais e o preso.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278359 Nr: 7677-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE, NO 

PRAZO DE 5 DIAS, REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274179 Nr: 4413-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO PARA QUE, NO 

PRAZO DE 5 DIAS, REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 172940 Nr: 14544-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Ex positis, em consonância à manifestação ministerial (fls. 97/99) 

DECLARO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Raffael Taques Alves 

Quevedo devidamente qualificado nos autos, tendo em vista a ocorrência 

da prescrição dos delitos a ele cominados, conforme disposto no artigo 

107, IV c/c artigo 109, V do Código Penal.Como se trata de prescrição da 

pretensão punitiva, cujos efeitos equivalem à absolvição, fica o réu 

ISENTO do pagamento das custas processuais e do lançamento de seu 

nome no rol dos culpados.1)Transitada em julgado a presente sentença de 

extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas 

na distribuição e no relatório. 2)Tratando-se de sentença extintiva da 

punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal do réu, bastando a de 

seu defensor, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.3)NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e o advogado constituído do réu. 4)Havendo objetos 

apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme preceituam as 

normas da CNGC.5)Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 27 de novembro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285958 Nr: 13850-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 17/17 verso 

dos autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do 

Código de Processo Civil:1)RATIFICO as demais medidas deferidas 

liminarmente em prol da ofendida Maria de Fatima Batista Moreira da 

Silva.2)RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado 

da sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da 

pena, acaso condenado o suposto agressor.3)RESSALTO, contudo, que 

havendo novas investidas por parte do agressor, tal como, novo 

descumprimento por parte do ofensor, no prazo acima mencionado, 

poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes autos para requerer 

o que de direito.4)Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo 

pedido, em caso de eventual e novo comportamento desviado do 

indiciado.Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de novembro 

de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 296915 Nr: 22444-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J-VÚ, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago José Lipsch - 

OAB:23.383/0

 Autos nº: 22444-49.2018.811.0055

Código Apolo nº: 296915.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 09 de janeiro de 2019, às 14h40min, para oitivas das 

testemunhas/informantes Rayane Coltro do Carmo e Elizangela Coltro, que 

deverão ser INTIMADAS a comparecer, para o fim de ser ouvidos, sob as 

penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 297482 Nr: 22851-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: J, DEECF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 
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SANTOS - OAB:16885 MT

 Autos nº: 22851-55.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 297482.

Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do Juízo da Sétima Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá, cuja finalidade consiste no cumprimento de mandado 

de busca e apreensão, bem como, de prisão em face do representado 

Hugo César Ramos Paternez.

Conforme consta na certidão de fls. 14, o Delegado de Polícia de Cuiabá, 

Dr. Ferdinando Frederico Murta, compareceu neste Juízo e, após distribuir 

a presente missiva, retirou os mandados de busca e apreensão e prisão 

preventiva para cumprimento (fls. 14).

Após a ordem de prisão ser devidamente cumprida, o representado, por 

meio de sua defesa técnica, apresentou o seguinte pleito: “Desta feita, 

posta-se humildemente perante Vossa Excelência para que seja deferido 

ao Requerente recolhimento em local distinto da prisão comum, nos termos 

do que estabelece o art. 295, VII, do CPP/41, sendo expedido ofício para o 

Centro de Detenções Provisórias desta Comarca para que lhe assegurem 

seu direito” (fls. 17).

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, vislumbro que este Juízo não detém 

competência para analisar o pleito, pois, tal atribuição é afeta ao Juízo da 

Vara de Execuções Penais que realiza o gerenciamento e fiscalização das 

unidades prisionais existentes na Comarca.

Em que pese o requerente ostentar ensino superior completo, o 

deferimento ou não da medida vindicada, qual seja, transferência entre 

estabelecimentos prisionais, não compete a este Juízo, diante da ausência 

de competência.

Ex positis, considerando os argumentos supracitados:

1) DECLINO de competência para analisar o presente pedido ao Juízo da 

Primeira Vara Criminal desta Comarca, tendo em vista a incompetência 

deste juízo.

2) Por consequência, DESENTRANHE-SE o pedido de fls. 17, assim como, 

os documentos juntados às fls. 18/19, DISTRIBUINDO-SE como incidente a 

ser remetido ao referido Juízo (Primeira Vara Criminal), para apreciação.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa técnica do requerente.

 CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

 Tangará da Serra, 07 de dezembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 167658 Nr: 7894-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAÍ MARQUES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 Autos nº: 7894-88.2014.811.0055.

 Código Apolo nº: 167658.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Büttner 

Castor, ofereceu denúncia em 25 de abril de 2014 contra Ivaí Marques 

Simão, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado 

no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 28 de março de 2013, por 

volta das 16h55min, nas dependências 22ª Ciretran, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, Ivaí Marques Simão portou uma arma de 

fogo, tipo revólver, calibre 38, de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A peça inicial acusatória foi recebida em 10 de junho de 2014, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 61.

O réu foi devidamente citado (fls. 68) e, às fls. 69/70, por meio de 

advogada constituída, apresentou resposta à acusação.

O interrogatório do acusado foi realizado às fls. 80/81, mediante carta 

precatória, conforme mídia de fls. 82.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 83, com a oitiva da testemunha Mario Kloeckner, conforme mídia de fls. 

85.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 86/89, pugnando 

pela condenação do réu pela prática do crime descrito na denúncia.

A defesa do acusado apresentou as derradeiras alegações às fls. 92/93, 

pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a 

atenuante da confissão.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do ofício (fls. 13), anexos fotográficos (fls. 39/40), cópia do 

inquérito policial militar (fls. 47/49), e pelos depoimentos colhidos nas 

fases inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

O réu, quando inquirido judicialmente, confessou a prática delitiva, 

aduzindo que não possuía porte da arma de fogo (mídia de fls. 82).

Em Juízo, a testemunha Mario Kloeckner informou que o acusado estava 

sentado atrás de um balcão e, de repente, ouviu um disparo de arma de 

fogo, destacando que viu a arma do acusado caindo ao chão, razão 

porque houve o disparo acidental no teto do CIRETRAN (mídia de fls. 85).

 No ponto, as declarações das testemunhas foram firmes e harmônicas, 

de sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão da prática delitiva pelo réu encontram-se em harmonia com 

as demais provas produzidas. Afinal, a arma de fogo, conforme já 

acenado, fora encontrada com o réu.

Dessa feita, restou cabalmente comprovado nos autos que o réu cometeu 

o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Importante registrar que, não obstante a arma de foto não tenha sido 

apreendida, por haver sido jogada na Serra de Tapirapuã pelo réu, não há 

que se falar em eventual nulidade por ausência de exame de corpo de 

delito, pois, a materialidade delitiva restou suprida indiretamente. Ademais, 

a sua potencialidade lesiva restou demonstrada, eis que o conjunto 

probatório demonstrou que a arma caiu ao chão, acidentalmente, e 

disparou.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço para CONDENAR como por 

condenado tenho o réu Ivaí Marques Simão, já qualificado nos autos, nas 

sanções do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL 

DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 

10.826/03 é de reclusão, de dois (02) anos a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme ficha de antecedentes em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em dois (02) anos de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da atenuante 

da confissão. Todavia, a teor da Súmula 231 do STJ, MANTENHO a pena 

em dois (02) anos de reclusão.

Não há agravantes.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em dois (02) anos de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (28/03/2013), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 
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49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante a 

alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não 

excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou 

grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e 

as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão 

por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, 

ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu 

por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de 

serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

 A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser 

determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as 

aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de 

direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na 

hipótese prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal.

 O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Deixo de determinar o encaminhamento da arma e ao Exército Brasileiro, 

posto que não foi apreendida.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 29 de janeiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291292 Nr: 18014-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR RESPOSTA A 

ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE DEZ (10) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291292 Nr: 18014-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVAIR PINTO MAGALHÃES 

- OAB:OAB/MT 16.223

 Autos nº: 18014-54.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 291292.

 Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura contravenção penal, cuja 

materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos documentos 

carreados nos autos de inquérito policial em anexo. Portanto, 

COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos 

do art. 965, III, art. 966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

3) Após decorrido o referido prazo, com ou sem apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

4) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar ao acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre 

a citação do réu, deve mencionar se este informou se pretende ou não 

constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor. (CNGC, artigo 1.373, 

§§ 3º e 4º).

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

6) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 30 de novembro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 206363 Nr: 19968-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIK RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DETERMINO, nesta 

oportunidade, a juntada do laudo pericial de droga definitivo nº 

3.14.2015.22834-01, referente ao Laudo de Constatação nº 

600.2.04.2015.009993-01, juntado às fls. 12/15. 2) HOMOLOGO, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, da desistência de oitiva da testemunha 

comum PM Aleksander Nogueira de Carvalho, externada por ambas as 

partes nesta oportunidade. 3) Igualmente, HOMOLOGO, para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da testemunha Robson 

Ribeiro de Souza, externada pelo Defensor do réu nesta oportunidade. 4) 

DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 5) Por fim, uma 

vez tudo cumprido, façam os autos CONCLUSOS para prolação de 

sentença. CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002633-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 
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juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença dos requisitos mínimos para concessão da tutela de urgência. 

Primeiro, porque não há prova segura da alardeada transferência do 

número (65) 98401-6804 à pessoa de nome “Raquel” . Tampouco há prova 

documental que ateste que efetivamente tenha ocorrido a venda de chips 

com mesmo número a duas pessoas. Esse fato, portanto, apenas poderá 

ser esclarecido com a manifestação da empresa reclamada nos autos. 

Porém, ainda que se parta da premissa de que efetivamente tenha 

ocorrido a posterior venda de chip com mesmo número a terceira pessoa, 

a medida de urgência ora pleiteada somente poderia ocorrer se houvesse 

prova da má-fé do terceiro adquirente. À míngua de prova escrita nesse 

sentido, e tendo em vista que, no ordenamento jurídico nacional, a má-fé 

deve sempre ser provada (a boa-fé é presumida), impossível por ora a 

concessão da medida, tendo em vista que ela poderia importar em prejuízo 

ao terceiro que pode ter adquirido o chip de boa-fé. Assim, se não 

comprovada a má-fé do adquirente, é muito provável que o conflito tenha 

que ser resolvido por meio de ressarcimento de perdas e danos, o que 

impede, neste momento processual, a concessão da medida de urgência 

almejada. Por fim, não é possível inferir, em juízo de cognição sumária, a 

urgência na medida pleiteada. Não há nem mesmo indicação pela 

reclamante de qualquer fato que indique a necessidade premente da tutela 

de urgência. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 06 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002623-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA EMILY MARQUES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE BARBOSA BEZERRA OAB - GO44063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Tangará da Serra -MT (REQUERIDO)

 

VISTOS. Após a juntada do parecer técnico do NAT, verifica-se que a 

petição inicial precisa ser emendada. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, estabeleceu critérios para que o Poder Judiciário determine o 

fornecimento de remédios fora da lista do SUS. De acordo com o citado 

julgamento, constitui obrigação do poder público o fornecimento de 

medicamentos não incorporados na lista do SUS, desde que presente os 

seguintes requisitos: 1. Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; 2. Incapacidade financeira do paciente de arcar com 

o custo do medicamento prescrito; 3. Existência de registro do 

medicamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nos 

autos, a parte promovente não informa se todos os medicamentos 

possuem registro na Anvisa. Também não informa sobre a 

imprescindibilidade do uso de todos os medicamentos, bem como sobre a 

ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a incapacidade 

financeira de arcar com os custos. Assim, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente 

documentos idôneos que cumpram os requisitos acima mencionados, 

conforme acima mencionado, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 

320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 5 

de dezembro de 2018. MARCOS TERÊNCIO A. PIRES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002633-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de sua advogada, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 28 De 

Fevereiro De 2019 ás 08:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 07 de Março 

de 2019 ás 08:15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002236-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOIOLA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012082-51.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES (INTERESSADO)

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO NUNES MAFORTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seus advogados, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 06 de Março 

de 2019 ás 16:45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DA SERRA MULTIMIDIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES ALEXANDRE XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002643-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DOS SANTOS - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA C. ORTIZ (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de sua advogada, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 07 de Março 

de 2019 ás 08:00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GRENZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da medida de 

urgência. O reclamante informa que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de cobrança de parcelas de empréstimos 

consignados que já teria sido quitados. Porém, não é possível, pela 

documentação anexada à inicial, concluir que a cobrança deriva de débito 

já adimplido. Apesar de juntar aos autos diversos históricos de créditos de 

seu benefício previdenciário, constando os descontos de empréstimo, o 

próprio reclamante anexa na petição inicial documento que indica e pode 

legitimar a cobrança. Com efeito, o reclamante anexo o termo de audiência 

realizada no Procon, na qual consta afirmação no sentido de que seu 

benefício foi suspenso no período de setembro de 2017 a março de 2018, 

e por essa razão os pagamentos de seu financiamento sofreram atraso 

(Id 16860195). Assim, ao que tudo indica houve atraso no pagamento de 

algumas parcelas, o que torna muito provável a ocorrência do vencimento 

antecipado das parcelas restantes (que é praxe em contratos dessa 

espécie). Assim, ao contrário do que afirma, a cobrança e consequente 

negativação derivam provavelmente da mora ocorrida nos mencionados 

contratos, e não de cobrança de débitos já quitados. Diante de tais 

argumentos, fica inviabilizado o deferimento da medida de urgência, já que 

não se encontram presentes os seus requisitos, principalmente o fumus 

boni iuris. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

por ora, INDEFIRO a tutela de urgência antecipada pleiteada pela 

reclamante. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 
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preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GRENZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para, 

comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 05 de Março 

De 2019 ás 15:30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ANTONIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010996-11.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DO NASCIMENTO IZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-42.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ MARIANO BRIDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IRENE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PAULO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

AVELINA ANTONIA VISITACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 
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custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1002027-58.2018.8.11.0055 Autor: MATHEUS HENRIQUE 

PADILHA DE ALMEIDA Ré: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que em 05 de julho de 2017 começou a receber 

comunicados da requerida acerca da existência de débitos no valor de R$ 

828,30 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos) em seu e-mail 

pessoal, além dos equipamentos no valor total de R$ 3.800,00 (três mil e 

oitocentos reais) referente ao contrato de n. 719001737435 de prestação 

de serviços de TV por assinatura. Contudo, afirma que não possui esse 

débito, pois jamais iniciou qualquer relação contratual com a Ré. Afirma 

ainda que ao buscar maiores informações sobre o ocorrido, foi 

cientificado pelo canal de atendimento da Ré que os débitos se referem ao 

serviço prestado no endereço Rua Dezesseis de Dezembro, 75, casa 2, 

bairro Altos do Boa Vista, Cuiabá/MT, o qual desconhece por residir na 

comarca de Tangará da Serra/MT. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito para que 

seu nome não seja apontado no cadastro de restrição dos órgãos de 

proteção ao crédito. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa[5]. A ré, em sua contestação, requer a improcedência da ação 

afirmando efetiva contratação por parte do autor - ausência de ato ilícito e 

do nexo causal. Afirma que a parte autora contratou o serviço 

denominado “CBO NET MIX HD”, através do canal televendas, que foi 

devidamente instalado. Ainda, ressalta que não se pode negar, que na era 

da modernidade, onde a tecnologia está avançada e a geração “Y” busca 

agilidade na realização das atividades corriqueiras, muitos contratos são 

pactuados de forma eletrônica, sem a presença física das partes e que 

negar essa realidade é tapar os olhos à globalização. Por fim requereu a 

improcedência da ação. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório, resta 

controversa a cobrança de valores advindos de serviço não contratado. 

Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. Uma vez invertido o 

ônus probatório, caberia a ré demonstrar que as cobranças em questão 

eram devidas, na forma do art. 373, II do CPC – ônus este do qual não se 

desincumbiu. Isso porque a ré não juntou aos autos nenhuma prova de 

que tenha havido contratação prévia à inclusão, não há nenhum contrato, 

faturas emitidas ou outro documento que comprove tais alegações, razão 

pela qual reputo inexistente tal relação jurídica, sendo necessário o 

cancelamento da inscrição desta decorrente. Nesta feita, inexistindo nos 

autos a comprovação de que o débito que ensejou a ameaça de inscrição 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi contraído 

efetivamente pela parte autora, presume-se a ocorrência de fraude, já que 

provavelmente terceiro, munido dos dados pessoais do demandante, 

realizou a contratação em seu nome. O risco decorrente da atividade 

desempenhada pela ré, que permite a contratação por Call Center não 

pode ser suportado pela parte autora. Nesse sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA IRREGULAR POR SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO 

CONTRATADO PELA AUTORA. PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO 

PRODUZIDA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. AUSÊNCIA DE CONTRATO 

ASSINADO PELA PARTE AUTORA OU DE GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. 

FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE QUE DEVE SER SUPORTADO PELO 

FORNECEDOR DO SERVIÇO, A QUEM INCUMBE O DEVER DE AVERIGUAR 

A REAL IDENTIDADE DO CONTRATANTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PURO. VALOR 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 9.000,00, EM CONSONÂNCIA COM 

OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTAS TURMAS RECURSAIS EM 

CASOS ANÁLOGOS. Se a parte autora nega a existência da relação 

contratual (serviço telefônico) e, por consequência, o débito apontado, 

impunha-se à ré, a teor do art. 373, II, do CPC, e art. 14, par. 3º, do CDC, 

provar a existência da relação jurídica. Porém, não trouxe aos autos 

qualquer documento assinado ou gravação telefônica do atendimento pelo 

Call Center que demonstrasse a adesão do autor ao contrato de prestação 

de serviço de telefonia. Inexistindo nos autos a comprovação de que o 

débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi 

contraído efetivamente pela parte autora, presume-se a ocorrência de 

fraude, já que provavelmente terceiro, munido dos dados pessoais do 

demandante, realizou a contratação em seu nome. O risco decorrente da 

atividade desempenhada pela ré, que permite a contratação por Call 

Center , não pode ser suportado pela parte autora. A inclusão indevida em 

órgão de proteção ao crédito caracteriza o dano moral in re ipsa. 

Configurados a conduta ilícita e os danos, é consequência o dever de 

indenizar. O valor arbitrado na sentença, de R$ 4.000,00, comporta 

majoração para se adequar ao parâmetro das Turmas para casos da 

espécie, qual seja, de R$ 9.000,00. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71007643091, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/10/2018) A ré 

praticou ilicitude ao permitir que terceiros efetuassem dividas em nome do 

autor, portanto, com sua negligência causou rebaixamento do patrimônio 

moral do autor e, por esse motivo, deve ser compelida a compensação 

dos referidos danos. Assim, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e 

considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão à honra subjetiva do 

autor, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Declarar inexistente o contrato que deu azo a 

presente demanda; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 
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4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Ratifico a antecipação de tutela deferida nos autos. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 26 de novembro de 2018. Karla Paloma Busato Juiza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] [...] Tendo a Instituição Financeira afirmado a existência de 

relação jurídica entre as partes cumpria-lhe o ônus juntar aos autos 

provas hábeis para corroborar a sua tese recursal e elidir a afirmação do 

Autor de que nunca manteve qualquer negócio jurídico com o Banco. Os 

documentos unilateralmente produzidos pelo Banco de per si não são 

hábeis para comprovar a existência de contratação entre as partes, 

tampouco comprova de per si a sustentada inadimplência contratual. 

Demonstrara que é indevida a cobrança do débito, deve-se reconhecer 

também que é indevida a anotação do nome da parte nos cadastros de 

dados negativos. fazendo surgir a responsabilidade civil e o dano moral no 

caso de natureza in re ipsa. Se o valor do dano moral atende a 

razoabilidade como também o caráter punitivo pedagógico deve ser 

mantido o montante fixado pelo Juízo a quo. Presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por 

pessoa física, cabendo o deferimento da justiça gratuita, especialmente, 

quando há documentos corroborando tal assertiva. (Ap 8832/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002636-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável declaração 

de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento 

do nome do requerente no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de 

restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. Levando em consideração o grande número de inscrições 

indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou 

prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em 

seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos documentos 

pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do 

reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção 

de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da negociação 

e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Tendo em vista a verossimilhança do alegado e a hipossuficiência técnica 

do reclamante, presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, defiro 

também o pedido para inversão do ônus da prova. Recebo a petição inicial 

eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta 

com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 
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audiência de conciliação Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002631-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA FERREIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PEDRO ALVES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002634-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 07 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS NISTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY IARA MIRANDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Em se tratando do pedido de cumprimento de sentença do ID 

16922869, considerando que a sentença ainda não transitou em julgado, 

deverá ser feito em caráter provisório, respeitando a sua previsão legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002528-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT0011127A (ADVOGADO(A))

DANIELA FRANCA RAMOS OAB - MT0007821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de dezembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVLIN MICHELI DAHMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de 

dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.67/2018-DF,de 22 de novembro 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao Servidor JOÃO VALDECIR DE FRANÇA, matrícula 

n. 2648, Oficial de Justiça, a concessão de 03 (três) meses de 

licença-prêmio relativa ao quinquênio de 21/10/2013 a 21/10/2018, 

condicionando seu usufruto à conveniência do serviço público.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002613-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE APARECIDA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))
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ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002613-28.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALICE APARECIDA DE CAMARGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando o não cumprimento até a 

presente data, redesigno o ato para data de 26/02/2019, às 14h00m. II. 

Expeça-se o necessário quanto aos termos do despacho inicial. III. 

Intimem-se. Cumpram-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002613-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE APARECIDA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002613-28.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALICE APARECIDA DE CAMARGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando o não cumprimento até a 

presente data, redesigno o ato para data de 26/02/2019, às 14h00m. II. 

Expeça-se o necessário quanto aos termos do despacho inicial. III. 

Intimem-se. Cumpram-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO BIRKHAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003310-49.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANIZIO BIRKHAHN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando que até a presente data não 

houve citação/intimação do instituto requerido, não havendo mais tempo 

hábil para tal na pauta de audiência desse ano, redesigno o ato para data 

de 26/02/2019, às 15h30m. II. Expeça-se o necessário quanto aos termos 

do despacho inicial. III. Intimem-se. Cumpram-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002474-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002474-76.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: NADIR OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Considerando que até a presente data não 

houve citação/intimação do instituto requerido, não havendo mais tempo 

hábil para tal na pauta de audiência desse ano, redesigno o ato para data 

de 26/02/2019, às 16h00m. II. Expeça-se o necessário quanto aos termos 

do despacho inicial. III. Intimem-se. Cumpram-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 150377 Nr: 9931-16.2017.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT, CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B, Leonardo Borralho Esteves Cames - OAB:18084

 ISTO POSTO, concedo a ordem vindicada, ratificando a liminar 

anteriormente concedida, com julgamento de mérito, para o fim de tornar 

sem efeitos o resultado proclamado da votação do Substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 117/2017, ocorrida na Sessão Extraordinária nº 21/2017, no dia 

23 de dezembro de 2017 e por consequência, declarar aprovado o 

Substitutivo ao Projeto de Lei, por maioria simples, para todos os efeitos 

legais, inclusive o encaminhamento imediato para sanção executiva (caso 

ainda não tenha ocorrido).Sem custas ou honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao MP.Lucas do Rio Verde-MT, 

13 de novembro de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82130 Nr: 1442-63.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS CAMPAGANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNERLEY PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/11.265, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/O

 ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente e também 

parcialmente procedente a reconvenção, na forma do art. 487, I do CPC, 

com resolução de mérito, para o fim de:a)Condenar a parte requerida ao 

pagamento dos aluguéis entre as datas 01/10/2011 (inclusive o que 

venceu nesta data) e 13/02/2012, bem como o pagamento das contas de 

energia elétrica exibidas na petição inicial (e que se referem a período de 

consumo pretérito à retomada do imóvel); Atualização monetária pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada aluguel, e 

multa contratual, se houver;b)Condenar o Autor a indenizar o réu no valor 

dos alugueis de cobrou em excesso (de 14/02/2012 até 01/04/2012), na 

forma simples. Atualização monetária pelo INPC desde o ajuizamento da 

ação e juros de mora a partir da citação;c)Com o trânsito em julgado da 

decisão, os valores deverão ser objeto de compensação, já que oriundos 

da mesma relação jurídica e a identidade de partes (credores e devedores 

entre si).Portanto, condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

que fixo em 10% (dez por cento), cuja base de cálculo é o proveito 

econômico auferido pelo Autor (alugueis menos a indenização a ser paga 

pela cobrança em excesso) e também a diferença entre os R$ 9.800,00 

cobrados na reconvenção e o valor realmente indenizado. Condeno ainda 

ao pagamento de 60% das custas processuais (tanto da ação principal 

quanto da reconvenção).Condeno a parte Autora ao pagamento de 

honorários em favor do advogado do réu que fixo em 10% cuja base de 

cálculo é a soma dos alugueis cobrados em excesso somados à 

indenização do art. 940 do CC estabelecido na sentença. Condeno ainda 

em 40% das custas da ação principal e reconvenção.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 7 de dezembro 

de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108702 Nr: 3214-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA, 

JAIME LUIS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:13.753/MT, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ISTO POSTO, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do 

CPC, com resolução de mérito, para o fim de determinar o desfazimento da 

restrição judicial ao bem relativa à constrição solicitada na execução. Com 

o trânsito em julgado, baixe-se a restrição. Eventuais multas, juros e 

encargos em geral, causados pela constrição indevida deverão ser 

arcados por quem deu causa (o sucumbente) e deverão ser detalhados 

em eventual cumprimento de sentença.Portanto, condeno a parte 

Requerida ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) e 

ao pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 7 de dezembro de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43367 Nr: 3674-82.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSUCHI, JOSÉ LUIZ LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726/B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 Certifico e dou fé que, deixei de expedir os Alvarás dos Valores. Tendo 

em vista, que os numeros dos CPF´s inoformados, constam como 

inválidos. Dessa forma, impulsiono o feito e intimo o douto procurador para 

que informe os dados corretos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32517 Nr: 2268-94.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA BUZANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

MARIO KAWAY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Balem - OAB:46.441/PR, 

Wanderley Antônio de freitas - OAB:30.575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o alvará foi devidamente liberado na conta 

informada nos autos. Outrossim, certifico que os autos ficarão em 

cartório, aguardando o pagamento do Precatório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91737 Nr: 5623-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI WILKE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:MT/11.020-E, VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823, VALENTINA PONCE DEVULSKY 

MANRIQUE - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico e dou fé que, o Alvará Judicial foi devidamente liberado na conta 

informada nos autos. Dessa forma, intimo oas partes para caso queira se 

manifeste nos autos, e nada sendo requerido no prazo de 10(dez)dias, o 

feito será arquiado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15181 Nr: 1078-38.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO ROBERTO PINTO ALVES, CARLOS 

ALBERTO SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B, VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - OAB:4130

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA 

ESPINDOLA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

1078-38.2005.811.0045, Protocolo 15181, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33008 Nr: 2853-49.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALQUIRIA PEREIRA 

BARBOSA - OAB:4130

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILLA 

ESPINDOLA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

2853-49.2009.811.0045, Protocolo 33008, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004714-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISSELI ROBERTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004714-38.2018.8.11.0045 Vistos etc. 1. Cuida-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela” ajuizada por GISSELI ROBERTA DA SILVA em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA, alegando, em apertada 

síntese, que a requerida está lhe cobrando indevidamente o valor de R$ 

3.455,40 (três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 

centavos), decorrente de cálculo de recuperação de consumo baseado 

em inspeção realizada de forma unilateral, na qual constatou-se 

irregularidade no medidor da unidade consumidora de sua residência. 

Sustentando que o débito é indevido, requer a concessão de tutela de 

urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica e de incluir seu nome em cadastros de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. 2. Vieram os autos. Decido. 

Inicialmente, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Direto ao ponto, na linha do mais 

recente entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, temos que o corte do serviço de energia elétrica por débitos 

decorrentes de recuperação de consumo somente é possível nos casos 

em que o ilícito/fraude tenha sido apurado de forma a proporcionar ao 

consumidor o contraditório e a ampla defesa. Do contrário, não se mostra 

devido o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela 

concessionária. E ainda, temos que a cobrança não se limitou a 90 dias, 

mas à integralidade do período entendido como de recuperação de crédito. 

Portanto, é mais prudente neste momento impedir o corte de fornecimento. 
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Nesse sentido, oportuna a transcrição da ementa do acórdão proferido no 

REsp 1412433/RS, julgado em 25/04/2018 (Dje 28/09/2018) sob a 

sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 

CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 

SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. 

DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA 

SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO 

CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou 

antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia 

elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos 

pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In 

casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o 

retroagir aos cinco anos antecedentes. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do 

CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o 

prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia 

elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço". 

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE 

ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários 

de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo 

de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora 

do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade 

atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por 

responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do 

medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da 

controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos 

decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. 

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da 

controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a 

possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com 

relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre 

simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no 

sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso 

prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro 

Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 

302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli 

Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro 

Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 

1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 

19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 12.2.2016. 7. Quanto a débitos pretéritos, sem 

discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade 

atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no 

medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica 

de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. 

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 

772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 

225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, 

Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 

1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 

462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; 

AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no 

AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no 

AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 

1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; 

EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 

DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, 

Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro 

Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 

962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008. 

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos 

casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ 

veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela 

concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se 

o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for 

apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Nesse 

sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 

1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 

Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 

332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 

967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 

346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; 

AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira 

Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, Primeira Turma, DJe 8.6.2016; AgRg no REsp 1.478.948/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2015; AgRg no 

AREsp 159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 

18.4.2013; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra Marga Tessler 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), Primeira Turma, 

DJe de 17.4.2015; AgRg no AREsp 322.763/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, 

DJe 23.8.2016; e AgRg AREsp 243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, Primeira Turma, DJe 4.2.2013. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. 

Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por 

fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência 

do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não 

pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude 

ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o 

consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar 

de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, 

conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à 

concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao 

contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já 

que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. 12. 

Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica 

deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às 

concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de 

fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão 

administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação 

extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação 

de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser 

possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 

(noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias 

judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado 

prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da 

fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa 

suspender o serviço. TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na 

hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude 

no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível 

o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, 

mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo 

recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à 

constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 

(noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a 

concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, 

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. 
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RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal 

Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em 

débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em 

litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 

9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro 

centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco 

anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita 

a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo 

esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente 

julgamento. 18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de 

consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 

7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime 

dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp 1412433/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, 

DJe 28/09/2018)” No caso em análise, de acordo com os fatos narrados 

na inicial e documentos apresentados, notadamente o Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 640337 e Agendamento de Avaliação Técnica 

de Medidor (id 16328287), a suposta irregularidade/anormalidade de 

consumo foi constatada pela requerida de forma unilateral, não sendo 

oportunizado à requerente consumidora acompanhar a avaliação 

realizada. Sendo assim, com base no entendimento do STJ supra 

mencionado, tenho como cabível o deferimento do pedido referente à 

abstenção de corte, não extensível à proibição da inscrição do nome da 

autora em cadastros de inadimplentes, eis que inexistem elementos hábeis 

a repelir de plano a legalidade do débito (o demonstrativo de cálculo de 

recuperação de consumo anexo ao termo de ocorrência nº 640337 

evidencia uma grande disparidade entre o consumo faturado no período 

em discussão – abril/2017 a março/2018 – e o consumo pretérito – 

abril/2017 a março/2017). 3. Isso posto, DEFIRO parcialmente a tutela de 

urgência pretendida, para o fim de determinar que a requerida se abstenha 

de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

CDC – 6/2259010-3, unicamente em relação ao débito descrito na inicial e 

que está sendo discutido, no valor de R$ 3.455,40 (três mil e quatrocentos 

e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 3.1. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 18/03/2019, às 15h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

Intime-se a parte requerida quanto aos termos da presente decisão e com 

relação à audiência designada, e cite-a quanto aos termos da petição 

inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: 

a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); e c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse 

na realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). As partes devem comparecer acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004389-63.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MILTON JOSE DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação 

previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de conceder o benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. 2. A tutela de urgência, regida 

pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito 

e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

‘Probabilidade do direito’ é aquela que exige prova pré-constituída ou 

elementos de cognição com intensa capacidade para convencer o juiz da 

real possibilidade dos fatos terem ocorrido como alegado pelo postulante 

e, mais do que isso, para convencê-lo de que em face de tal quadro fático 

é bem provável que o direito afirmado realmente exista. Considerando o 

material cognitivo existente nos presentes autos, tenho que o(a) autor(a) 

conseguiu demonstrar ‘prima facie’ os requisitos indispensáveis ao juízo 

de verossimilhança de suas alegações. Isso porque, segundo dicção legal 

(artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a autora demonstrou sua condição de 

segurado do RGPS, juntando aos autos cópia do extrato cidadão (Num. 

15948054 - Pág. 1-3), indicando contribuir com a quantidade mínima 

necessária para nova filiação, no caso 6 (seis) meses. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, o atestado médico trazido aos autos 

(Num. 15948054 - Pág. 11), datado de 08/08/2018, respectivamente, indica 

que o requerente está acometida de doenças que necessitam de 

tratamento extensivo e necessita, por ora, de efetivo afastamento do 

trabalho. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe 

que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só cessará 

quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for 

aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez." (grifei) Nessa toada, igualmente está caracterizado o perigo 

de dano, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à parte autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. A jurisprudência, em casos tais, assim tem entendido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (ART. 

273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR URBANO. 

A U X Í L I O - D O E N Ç A / A P O S E N T A D O R I A  P O R  I N V A L I D E Z . 

RESTABELECIMENTO. 1.A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). Tendo em vista o 

Enunciado Administrativo nº 2 do eg. STJ, versando sobre as regras de 

transição, em razão da entrada em vigor do novo CPC, bem como em 
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observância ao Princípio do tempus regit actum, toma-se por base a 

legislação em vigor à época da decisão agravada. 2. São requisitos para a 

concessão/restabelecimento dos benefícios de auxílio-doença e de 

aposentadoria por invalidez: Comprovação da qualidade de segurado; 

Carência de 12 contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no 

art. 26, II da Lei 8.213/91; Incapacidade parcial ou total e temporária 

(auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez). 

3.Anterior concessão do beneficio de auxílio-doença ou de aposentadoria 

por invalidez pela Autarquia Previdenciária comprova a qualidade de 

segurado da parte autora, bem como o cumprimento do período de 

carência. 4.Embora a perícia médica realizada pelo INSS goze de 

presunção de legitimidade, verifica-se que os documentos juntados aos 

autos, dentre os quais laudo médico emitido pelo SUS e/ou atestados e 

relatórios médicos particulares, evidenciam a incapacidade laboral da 

parte autora. 5.Presença de pressupostos autorizadores da antecipação 

dos efeitos da tutela/tutela provisória de urgência. 6.Agravo de 

Instrumento provido. (AG 0006159-66.2015.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 de 03/05/2016) PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO 

DE AUXILIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA URBANA POR 

INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. 1. 

A sentença, proferida sob a égide do CPC/1973, está sujeita à remessa 

oficial, eis que de valor incerto a condenação imposta ao INSS, motivo pelo 

qual tem o potencial de ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos. 2. No 

caso concreto: Laudo pericial: concluiu que a incapacidade da parte 

autora é total e permanente, pois é portadora de quadro de dores crônicas 

e degenerativas na região lombar, compatíveis com artrose e hérnia discal. 

A parte autora nasceu em 1956 (fls. 423/437); Relação detalhada de 

créditos: DIB: 01/05/2001 e DCB: 11/06/2004. Recolhimentos até 01/2006 

(fls. 482/485). 3. A qualidade de segurado da parte autora é 

incontroversa. A prova pericial analisada demonstra a incapacidade 

laboral da parte autora com a intensidade e temporalidade compatíveis com 

a conversão do auxilio doença em aposentadoria por invalidez. 4. Em se 

tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores 

da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado 

(CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a tutela provisória de urgência para 

que imediatamente implantado o benefício buscado (caso já não o tenha 

sido por ordem da instância a qua). 5. Apelação da parte autora provida 

para que deferida a tutela provisória. Apelação do INSS e Remessa oficial 

parcialmente providas. (AC 0029237-53.2006.4.01.3800 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Rel.Conv. 

JUIZ FEDERAL WALDEMAR CLAUDIO DE CARVALHO (CONV.), SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 de 26/04/2016) Observo, entretanto, que a situação fática 

descrita pelo(a) requerente – especialmente a falta de condições para 

trabalhar – tem suporte probatório suficiente apenas para fins de tutela de 

urgência de natureza antecipada. Nenhuma das evidências colacionadas 

nos autos passou pelo crivo do contraditório e, assim, após a 

manifestação do requerido, tais evidências poderão certamente indicar 

situação fática diametralmente oposta à que se apresenta atualmente nos 

autos. 3. POSTO ISSO, estando presentes os requisitos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência de natureza 

antecipada, para o fim de determinar ao Instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença, que deverá perdurar até a 

data da sentença (artigo 296 do CPC e 59, § 8º da Lei 8.213/91), a(o) 

autor(a) Milton José de Souza, no valor correspondente a 91% do salário 

de benefício, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 297 c/c 537. 4. INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - 

Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, situada na 

Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que, a despeito de possível a autocomposição, a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar no interior do Estado. 

Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação ainda assim será possível. 6. CITE-SE a parte ré para 

que, no prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, 

acompanhada de documentos e quesitos para perícia, se for o caso, 

advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 7. 

Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação e 

documentos no prazo de 15 (quinze) dias, apresentado os quesitos para a 

perícia médica, caso não o tenha feito na inicial. 8. Ato contínuo, para a 

realização da prova pericial, nomeio perito na pessoa do Dr. Guido Vaca 

Céspedes, o qual deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido independentemente de termo de compromisso. 9. Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do mandado 

a(s) advertência(s) dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos 

quesitos formulados neste ato pelo juízo e, nas respectivas 

oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, inicial ou impugnação e 

contestação –, bem como para que promova o agendamento, desde logo, 

da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). 

10. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. 11. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias após a realização da perícia. 12. Fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite máximo da Tabela II, do 

Anexo único, da Resolução CJF-RES-2014/00305, de 07 de Outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. 13. Entregue o laudo, 

manifestem-se as partes em cinco dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 14. 

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) apresenta 

alguma lesão/enfermidade que o impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa 

desta lesão/enfermidade? 3)- O(a) periciando(a) é portador de 

incapacidade laborativa que impede o exercício de atividade que lhe 

garanta a subsistência? 4)- Qual a causa desta incapacidade? 5)- Desde 

quando remonta a incapacidade? 6)- Qual o grau de incapacidade para o 

trabalho: a)- definitiva/irreversível? b)- temporária? c)- parcial? d)- total? 

7) O(a) periciando(a) possui condições de autodeterminar-se 

completamente ou depende de algum auxílio, acompanhamento, vigilância 

ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade? 8) Essa 

assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) periciando(a) deve ser 

permanente? 9) Qual é a data possível estimada em que o(a) periciando(a) 

estará curado(a) da enfermidade (art. 60, §8º da Lei nº 8.213/1991) ? 15. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 

98 e seguintes do CPC. 16. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005087-69.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARISETE BARBOZA DOS SANTOS TEIXEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada 

pelo(a) autor(a) em face do(a) requerido(a), ambos acima qualificados, 

contendo pedido de concessão de tutela antecipada para o cancelamento 

do cartão de crédito emitido em nome da autora, e ainda, inibir que o 

mesmo inscreva seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 2. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida pelo 

art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e 

(b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em 

análise, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito está 

satisfatoriamente evidenciada nos documentos anexados ao pedido inicial, 

de onde se verifica a existência de relação contratual onerosa em nome 

do(a) autor(a), diante da alegação desconhecimento da mesma frente ao 

referido contrato. O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois se a 
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tutela jurisdicional for concedida apenas ao final causará sérios danos à 

parte autora, afetando a sua subsistência, considerando que esta tenha 

comprovado sua condição de miserabilidade atual, estando aposentada, 

auferindo renda mensal de apenas um salário mínimo. Cumpra-se dizer 

ainda, a possibilidade de ter seu nome negativado frente a rede de 

proteção ao crédito, sendo, de todo sabido que são funestos os efeitos de 

se ter o nome inscrito em tais redes de proteção, pois certo que isso 

impede o consumidor até mesmo de receber talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias ou renová-las. E sobreviver sem crédito no 

mundo atual, ou mesmo tendo este abalado, é algo que em muito dificulta 

as transações comerciais, causando sobrelevados constrangimentos ao 

consumidor, quiçá de ordem moral. Registre-se, ademais, que não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão para a obrigação de não 

fazer correspondente a proibição de negativação do nome, caso, em juízo 

exauriente de mérito, a sentença for desfavorável ao autor. No entanto, 

quanto ao pleito de cancelamento contratual do cartão de crédito, por 

estar umbilicalmente ligado ao provimento final, não merece acolhida em 

sede provisória. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada 

pleiteada para o fim único e exclusivo de determinar ao requerido que se 

abstenha de inserir o nome da autora em qualquer órgão de restrição de 

crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Expeça-se o necessário. 

4. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 26/02/2019, às 10:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca. 5. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Expeça-se o necessário. 9. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 10. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 29 

de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ESCHIEZARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEIXOTO DE LIMA (RÉU)

PEDRO HENRIQUE PEIXOTO CUNHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002428-24.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

FERNANDO ESCHIEZARO RÉU: COMERCIAL AGUAS LINDAS LTDA - ME 

Vistos. 1. Defiro o pedido de emenda à petição inicial, com a substituição 

processual do pólo passivo, excluindo a empresa extinta Comercial Águas 

Lindas Ltda-ME e incluindo os sócios Pedro Henrique Peixoto Cunha e 

Espólio de Pedro Peixoto, nos exatos termos do petitório de id. num. 

14950216, p. 1. 2. Sem prejuízo, observando os prazos fixados no artigo 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

12.03.2018, às 09:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa 

Comarca . 3. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) 

e cite(m)-se o(s) réu(s) (art. 334, caput), consignando-se no mandado 

que o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo 

inicial encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 4. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 5. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 6. Expeça-se o necessário. 7. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 26 de novembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001117-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANILDO RAMOS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001117-95.2017.8.11.0045 para dia 13 

/03/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA SCHULZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A (RÉU)

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

CERAMICA PORTINARI S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA AVENA DE OLIVEIRA OAB - SC29421 (ADVOGADO(A))

LEVI ONETTA OAB - PA20181 (ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO DE PERITA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004258-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JORGE MEINCKE (EXECUTADO)

JANE ADRIANI MEINCKE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA 

APORTADA AO FEITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001107-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOMAR NODARI (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001107-85.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: GIOMAR NODARI Vistos. 

1. Tendo em vista a manifestação do requerido nos id. 10863590 e id. 

11231765, bem como o expresso interesse da parte autora, designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no 

fórum desta Comarca. 2. Infrutífera a conciliação, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência. 3. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de dezembro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001107-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOMAR NODARI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA OAB - MT18771/O 

(ADVOGADO(A))

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001107-85.2016.8.11.0045. 

AUTOR(A): RONALDO CESARIO DA SILVA RÉU: GIOMAR NODARI Vistos. 

1. Tendo em vista a manifestação do requerido nos id. 10863590 e id. 

11231765, bem como o expresso interesse da parte autora, designo 

audiência de conciliação para o dia 05/02/2019, às 13h30min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no 

fórum desta Comarca. 2. Infrutífera a conciliação, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência. 3. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 4. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de dezembro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004915-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CORDEIRO MARTINHAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DEFERIR JUSTIÇA GRATUITA , endereço eletronico e profissão 

pode intimar, porém já despacha analisando o pedido liminar DESPACHO 

Processo: 1004915-30.2018.8.11.0045. AUTOR(A): IRENE CORDEIRO 

MARTINHAGO RÉU: EDSON JOSE DA COSTA Vistos. 1. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes 

do CPC. 2. Postergo a análise da liminar após oportunizado o contraditório 

ao requerido. 3. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 05/02/2019, às 

10:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 4. 

Intime-se o(a) autor(a) na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e 

cite-se o réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo 

para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 5. Cumpridas 

integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC 

com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da 

ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 6. As partes devem comparecer no 

CEJUSC acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 

334, § 9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). 7. Expeça-se o necessário. 8. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 04 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 8814-58.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte requerida para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 119/140).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106758 Nr: 2209-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimação da parte requerida para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 173/191).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90803 Nr: 4705-69.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILEY LEMES BARROS, MARINALVA DE 

ARRUDA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON VANNI CATUNDA - 

OAB:7372/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte executada sobre a avença noticiada às f. 139/140, 

no prazo de 10 dias.

2. Havendo expressa concordância, concluso para deliberação.

3. Decorrido in albis o prazo supra, manifeste-se a parte exequente 

quanto ao prosseguimento do feito.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004279-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIO PIAZZA TOPANOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 1.221 da CNGC/CGJ-MT e dos artigos 350 e 351 do 

CPC/15, intimo a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005238-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1005238-35.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004043-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO CARMO GENTIL OAB - SP208756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004043-15.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334, 

§ 4.º, inciso II do Código de Processo Civil, tendo em vista que ambas as 

partes manifestaram expressamente o desinteresse na composição 

consensual do conflito, Determino o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. Registro, por oportuno, que o prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação/mediação apresentado pela parte requerida [art. 335, inciso II 

do Código de Processo Civil]. Aguarde-se o decurso do prazo para 

apresentação da contestação. A escrivania deverá promover a alteração 

dos dados e informações relativas aos cadastros de advogados no 

presente processo, com o objetivo de atualizar os registros dos 

advogados que patrocinam os interesses da requerida (ID n.º 16739114, 

pág. 4 e 6). Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 

2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80183 Nr: 4248-08.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ANDERSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES 

PROCURADORA FEDERAL/MT - OAB:

 INTIMO a EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco)dias, forneça os 

dados bancários para expedição do respectivo alvará do valor de fl. 321.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 2083-95.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALFOR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU, NEUSA MARIA 

POZZEBONN ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATA - 

OAB:60888 PR, JOSÉ ALBARI SLOMPO DE LARA - OAB:6891 PR, JOSÉ 

ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA - OAB:6891 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 

- OAB:20440/O

 Intimo a exequente para que no prazo de 10(dez)dias , se manifeste 

sobre o teor do ofício juntado na fls.191/194.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3948 Nr: 66-62.2000.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITO BRISOLA FERREIRA, MARIA DO CARMO 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS COSTA LIMA, MARCIA 

MARIA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:MT 5.222, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a) LUCAS EDUARDO SMANIOTTO, OAB-MT Nº 

25164/O, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 24 (Vinte e 

quatro)horas , sob pena de busca e apreensão dos autos bem como 

incorrer no disposto no artigo 234 do Código de Processo Civil e demais 

cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95365 Nr: 2188-57.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAS BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249

 Processo n.º 2188-57.2014.8.11.0045.

Concedo ao requerente o prazo de 10 (dez) dias para que retire a garrafa 

pet depositada na Secretaria Judicial (fl. 37), ciente de que não havendo a 

retirada, no prazo concedido, o produto será descartado.

Intime-se. Após, arquive-se o processo.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100877 Nr: 6569-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 Processo n.º 6569-11.2014.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 
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processo, em prol do exequente.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se o 

executado realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99589 Nr: 5631-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CARAN CRUZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5631-16.2014.8.11.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por 

Sergio Alberto Botezini contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a autarquia requerida realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 

2002], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Transitada em julgado a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99523 Nr: 5589-64.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR TOMAZ DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5589-64.2014.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98816 Nr: 5036-17.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO CAVERZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CATTANI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 Processo n.º 5036-17.2014.8.11.0045.

Considerando o teor das certidões juntadas nas fls. 167 e 175, suspendo 

os efeitos da decisão encartada na fl. 173 dos autos.

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117207 Nr: 7947-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANECLEIA ALVES DA SILVA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7947-65.2015.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104605 Nr: 1075-34.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA OLIVIA BONELLA FALKOESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de 

DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as 

providências necessárias com o objetivo de implantar, no prazo de 20 

(vinte) dias, o auxílio-doença à autora Terezinha Olivia Bonella Falkoeski, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa, a pedido da autora 

administrativamente, da necessidade da manutenção do benefício dentro 

do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da Lei 

n.º 8.213/1991].Intime-se a requerida, mediante a observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito do laudo 

pericial médico [art. 477, § 1.º do Código de Processo Civil].DETERMINO 

que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder 

ao pagamento dos honorários do perito.Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120697 Nr: 932-11.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MARTINS DE SOUZA E CIA LTDA, CLARO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, EVANDRO MARTINS DE SOUZA E 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 114994-A, DANIEL MARZARI - OAB:15507/MT, Danusa 

Serena Oneda - OAB:13124-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:OAB/MT 114994-A, DANIEL MARZARI - OAB:MT/15507, DANUSA 

SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Processo n.º 932-11.2016.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.
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Intime-se o exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se o executado realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40141 Nr: 458-16.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 458-16.2011.811.0045 – CÓD. 40141.

Intime-se novamente a autarquia requerida, mediante a observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento no 

processo, nos termos da decisão de fl. 218, visto que o prazo requerido já 

se exauriu.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37289 Nr: 2326-63.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.W AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCÍLIO JOSÉ GARCIA, MARIA MADALENA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luiz Cardoso Pinto - 

OAB:10248, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, JULCIMAR ZUCHI - OAB:MT/15.248-A, TAÍSSA 

MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Processo n.º 2326-63.2010.811.0045.

Considerando-se o teor da certidão encartada na fl. 88, do processo 

apenso código nº 126880, dando conta do falecimento do requerido 

Hercílio José Garcia, com lastro no teor do art. 313, inciso I do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo.

Expeça-se ofício às Comarcas de Cascavel/PR e Tapurah/MT, com o fito 

de solicitar informações acerca da existência de ação de inventário ou de 

arrolamento de bens deixados em virtude do falecimento do ‘de cujus’ 

Hercílio José Garcia.

Após, com a juntada da resposta, proceda-se à intimação da requerente 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a citação do espólio 

ou dos herdeiros do ‘de cujus’ [art. 313, § 2.º, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113577 Nr: 5846-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE COSMO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o formulado na petição inicial, para 

o fim de CONFIRMAR a tutela de urgência concedida e, como 

consequência direta:a) DEFERIR a guarda definitiva e por prazo 

indeterminado do infante em favor da requerente, sem prejuízo de sua 

revogação a qualquer tempo;b) FIXAR e, como consequência, CONDENAR 

o requerido Maciel Pereira de Freitas no pagamento de pensão alimentícia 

ao menor Wadryan Endri Cosmo Rocha Pereira de Freitas, arbitrada no 

valor equivalente 30% do valor do salário mínimo nacional, o que equivale 

atualmente a quantia de R$ 286,20, mensalmente, a serem pagos até o 

trigésimo dia útil de cada mês, cuja incidência deverá se operar a partir da 

data da citação do requerido;c) DETERMINAR que o exercício do direito de 

visitas, pelo requerido Maciel Pereira de Freitas, em relação ao menor 

Wadryan Endri Cosmo Rocha Pereira de Freitas, se concretize da seguinte 

maneira: c.1) o direito de visitas, durante o período de normalidade de 

cada semana, será exercido em finais de semana alternados, cabendo ao 

autor o encargo de buscar o menor na residência atual, no sábado de 

manhã, até às 09horas, e posteriormente, no domingo, levá-lo ao lugar de 

origem até as 18horas, ressalvada a permanência do menor com a mãe, 

no dia das mães, e com o pai no dia dos pais, no horário das 09 às 

18horas; c.2) o direito de visitas, durante a data festiva de “Ano Novo”, 

será exercido pelo requerente, sem prejuízo das regras definidas no item 

anterior; c.3) durante o período de tempo que o menor permanecer sob os 

cuidados e a companhia de cada um dos genitores, deverão disponibilizar 

meios para que o infante se comunique com o outro genitor e, para a 

hipótese de não haver interesse do menor em se comunicar, deve o 

pai/mãe, conforme o caso, entrar em contato com o outro genitor para o 

fim de justificar esta circunstância;d) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito.Sem custas e/ou 

emolumentos.Transitada em julgado, providencie-se a lavratura do termo 

de guarda definitivo.Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.P. 

R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121765 Nr: 1495-05.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA DIAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Zenilda Dias de Lima contra o INSS, para o fim de:a) DETERMINAR que 

o INSS realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a autora 

Zenilda Dias de Lima, contado a partir da data do requerimento 

administrativo (07/01/2016), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (17/08/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez;b) CONDENAR a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros moratórios desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, além de correção 

monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se os 

percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no 

período;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito. ESTABELEÇO que a requerida deve ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, CONDENO a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE 

DETERMINAR a remessa necessária da sentença, visto que o valor total 
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da condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 8571-17.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON AMANIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Processo n.º 8571-17.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Joelson Amanio de 

Oliveira contra o Banco Bradesco Cartões S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32407 Nr: 2176-19.2009.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR QUEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA LOREZON, ESPÓLIO DE IZELINA MARIA 

LORENZON, MARISA NOVELLO, JOVANETE MARIA ESPÍRITO SANTOS, 

NEEMIAS ALVES DA SILVA, MARIA ELIZA DA SILVA BOENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME VALENTE 

GRACIOLLI - OAB:48781/PR, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:

 Processo n.º 2716-19.2009.811.0045.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de carta, guarnecida com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o 

andamento no processo nos termos da intimação de fl. 164 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115275 Nr: 6816-55.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Porto Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13329-A/MT

 Processo n° 6816-55.2015.811.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por 

Jaqueline Trindade contra Unimed Porto Alegre, ambas já qualificadas nos 

autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo (fl. 248), em benefício da exequente e da Defensoria Pública, 

observando-se a forma de divisão e os dados bancários indicados na 

petição da fl. 251 dos autos.

Custas judiciais deverão ser pagas pela executada.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1694 Nr: 428-35.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINO CASAVECHIA, AMÉLIA COSTA 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:OAB /PR 18736, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:18.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4720-B

 Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a embargante objetiva provocar a reabertura da 

discussão/exame da matéria e que inexiste erro material, omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão judicial, considero que o pedido 

formulado deva ser imediatamente rechaçado. Ante o exposto, REJEITO os 

embargos declaratórios e, como consequência, MANTENHO na íntegra o 

veredicto anteriormente lançado. DECLARO, outrossim, reaberto o prazo 

para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil]. 

Intimem-se. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103772 Nr: 655-29.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE SCHREINER BOHM, 

SIDINÉIA ADRIANA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo n.º 655-29.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 
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processo, em prol da exequente, registrando-se os dados bancários 

indicados na petição juntada nas fls. 161/162.

Intime-se a exequente, via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

decline se a executada realizou a quitação integral da obrigação, 

registrando-se que a ausência de manifestação no prazo indicado, 

implicará em manifestação implícita de concordância quanto a extinção do 

processo pelo pagamento da obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21400 Nr: 2660-39.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIARETA, DINIZ BRUNO BETELLA, 

JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMY WAKAY 

DA SILVA - OAB: 29.929/GO, BRUNO ALEXANDRE GUITIERRES - 

OAB:SP/237.773, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:25556/GO, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

litigantes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas 

e condições fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, 

com espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo 

Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, 

Agravo de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Liége Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].Custas judiciais integralizadas 

quando do ajuizamento da petição inicial.HOMOLOGO, por sua vez, o 

pedido de renúncia do direito de recorrer.Com lastro no teor do art. 782, § 

4.º do Código de Processo Civil, DETERMINO a expedição de ofício ao SPC 

e Serasa, com a finalidade de requisitar, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a realização do cancelamento ou exclusão do registro do nome dos 

executados nos cadastros de inadimplentes, decorrentes deste 

processo.Desentranhe-se a petição e documentos juntados nas fls. 

283/338, conforme requerido na petição retro (fl. 417).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134853 Nr: 478-94.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GIARETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A-EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222

 Processo n.º 478-94.2017.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por Maria 

de Fátima Rabelo Jácomo contra Valdir Giareta.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 52 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119337 Nr: 184-76.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GEONE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:OAB/MT 20.514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

da Ação de Cobrança ajuizada por Man Latin America Indústria e Comércio 

de Veículos Ltda contra Transportadora Geone Ltda ME, para o fim de: a) 

CONDENAR a requerida no pagamento da quantia em dinheiro 

correspondente a R$ 11.276,13 (onze mil, duzentos e setenta e seis reais 

e treze centavos), com incidência de correção monetária, calculada pelo 

IPC-Fipe, e de juros moratórios na ordem de 1% ao mês, conforme 

previsão contratual, contados a partir de 18/12/2015; b) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio 

da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de 

Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento das custas judiciais e 

de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 15% do valor da condenação, considerando-se a natureza 

da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso 

de tempo em que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97004 Nr: 3546-57.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CATTANI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CAVERZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743

 Processo n.º 5631-16.2014.8.11.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39278 Nr: 4303-90.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR BATISTA DA COSTA ME, 

VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4303-90.2010.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 
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disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda dos executados.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84380 Nr: 3909-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESSURE COMPRESSORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMUTEC COMPRESSORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Ventura Soares Zanuto 

- OAB:31733, LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - OAB:29663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3909-15.2012.811.0045.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

deposite o valor da diligência do oficial de justiça, para viabilizar o 

cumprimento do mandado judicial.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96167 Nr: 2879-71.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALESSANDRO 

CASTAGNA - OAB:174.040/SP

 Ante o exposto JULGO EXTINTO O PROCESSO, com o enfrentamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo 

Civil.Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

ESTABELEÇO que a exequente deve ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais.Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as 

devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92216 Nr: 6082-75.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR BELTRAME, LILIANE OLIVIA LANGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6082-75.2013.811.0045.

Exaurido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo, informando bens passíveis de 

penhora em nome dos executados..

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104264 Nr: 929-90.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR DOMINGOS PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Claudir Domingos Pagliari contra o INSS, para o fim de:a) CONFIRMAR, 

na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, 

como corolário natural, DETERMINAR que o INSS realize o pagamento do 

benefício de auxílio-doença, para o requerente Claudir Domingos Pagliari, 

contado a partir da data do cancelamento administrativo (12/12/2014), até 

a data da juntada aos autos do laudo médico (31/05/2017), a partir de 

quando deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria 

por invalidez;b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito. ESTABELEÇO que a autarquia requerida 

deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. CONDENO a 

autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação 

[Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou.DEIXO DE DETERMINAR a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil].Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 3910-05.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR 

MONDARDO BERGAMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3910-05.2009.811.0045.

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial formulada por 

Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda contra Walter Mário Bergamasco e 

Ladir Mondardo Bergamasco, em que objetiva compelir os executados a 

efetivar o pagamento da quantia em dinheiro materializada em contrato de 

confissão de dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

 É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de efetivar 

a liquidação integral da obrigação jurídica, objeto da presente ação 

executiva. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, incisos II e III, ambos 

do Código de Processo Civil.
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Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Com lastro no teor do art. 828, §3.º do Código de Processo Civil/2015, 

determino a expedição de ofício ao 2º Serviço de Registro de Imóveis de 

Foz do Iguaçú/PR, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda o 

cancelamento da penhora efetivada junto à matrícula do imóvel n.º 4.617.

Proceda-se à intimação das partes litigantes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem acerca da destinação dos valores penhorados 

via sistema BacenJud (fls. 80/83).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de dezembro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119792 Nr: 440-19.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERLEY FERNANDO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE 

PAGAMENTOS LTDA, BANCO HSBC BANK BRASIL S/A, CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA FLÁVIA MESQUIA - 

OAB:19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

por parte de Jerley Fernando Alves Lima contra Mastercard Brasil 

Soluções de Pagamentos Ltda, HSBC Bank Brasil S/A e Cielo S/A e, como 

consequência direta, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85 § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o autor no pagamento de custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados no valor 

correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada parte, 

considerando o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de 

tempo que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10439 Nr: 1836-85.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR LOPES PEREIRA, ADELMO LOPES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:5368-MT

 Processo n.º 1836-85.2003.811.0045.

INDEFIRO o pedido que visa a aplicação de medidas coercitivas aos 

executados, consistente em suspensão da CNH, restrição do passaporte 

e bloqueio de cartões de crédito. É que, de acordo com a norma de 

regência, a ação de execução se desenvolve de maneira menos gravosa 

para o devedor [art. 805 do Código de Processo Civil]. Por conseguinte, 

considero que as medidas coercitivas postuladas pelo exequente, sem 

esgotar os demais meios para a satisfação da dívida, ultrapassam às 

esferas da proporcionalidade e da razoabilidade [art. 8º do Código de 

Processo Civil/2015] e ferem o direito de ir e vir do executado [art. 5º, 

inciso XV da Constituição Federal]. Nesse sentido: TJRS, Agravo de 

Instrumento n.º 70075716423, 14.ª Câmara Cível, Relator: Miriam A. 

Fernandes, julgado em 30/10/2017; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70074313206, 7.ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, julgado em 24/10/2017.

Tendo em vista a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema Renajud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome dos executados e, caso positivo, 

proceda-se a inclusão de restrição judicial na margem do prontuário 

administrativo do veículo.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito 

no extrato em anexo. Concretizada a penhora e a avaliação do bem, 

proceda-se à intimação do devedor acerca do teor dos atos processuais 

efetivados, bem como para que ofereça embargos à execução, no prazo 

de 30 (trinta) dias [art. 12 §§ 1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º 6.830/1980].

Intimem-se

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86722 Nr: 519-03.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEGG COM DE PEÇAS ACES E BORRACHARIA LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA - EPP, BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - 

OAB:MT/9297

 Processo n.º 519-03.2013.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115260 Nr: 6802-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA RAFAELA SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6802-71.2015.811.0045.

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

deflui-se que o Estado de Mato Grosso arrolou a testemunha Marcelo 

Martins Torhacs, sendo expedida carta precatória para inquirição na 

Comarca de Cuiabá/MT, a qual retornou sem o cumprimento porque havia 

sido encerrada a instrução (fls. 94/101).

Portanto, como forma de evitar posterior configuração de nulidade 

processual, por cerceamento de defesa, somente como medida de 

prudência, DETERMINO a intimação das partes litigantes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem seu interesse na inquirição da 

testemunha Marcelo Martins Torhacs, cientes de que o silêncio será 

considerado desistência tácita.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117197 Nr: 7941-58.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DA CONCEIÇÃO SOUSA DE OLIVEIRA, TAUANI 

STEFANI SOUSA DE OLIVEIRA, TAUÃ WESLEI SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 
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OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7941-58.2015.811.0045.

Considerando-se a existência de relação de conexão, aguarde-se o 

julgamento conjunto de todos os processos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115261 Nr: 6803-56.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6803-56.2015.811.0045.

Considerando-se a existência de relação de conexão, aguarde-se o 

julgamento conjunto de todos os processos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105778 Nr: 1676-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO KLÉSIO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT13.604-A, REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Processo n.º 1676-40.2015.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39304 Nr: 4330-73.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA RORATTO DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4330-73.2010.811.0045 – CÓD. 39304.

Item I – Tendo em vista que o processo já voltou do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, por ocasião do reexame necessário da 

sentença, REPUTO prejudicada a análise do pedido de fl. 148.

Item II – Com efeito, mesmo que o valor do crédito principal seja pago pela 

via dos precatórios, mostra-se viável a quitação dos honorários de 

sucumbência por meio de RPV, em prestígio à previsão inserida no art. 18, 

parágrafo único da Resolução do Conselho da Justiça Federal nº 

405/2016, mormente porque caracteriza economia processual, pois não 

força o advogado a ingressar com execução autônoma.

Assim, tendo em vista que as partes celebraram acordo, o qual foi 

homologado por decisão que não desafia mais recurso (fls. 140/141), 

EXPEÇA-SE RPV do valor dos honorários de sucumbência e precatório do 

valor principal.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 220-41.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. AGROP. E INDUSTRIAL LUVERDENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BOITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, HUGO LEONARDO 

GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Processo n.º 121/2004.

Trata-se de execução por quantia certa promovida por Cooperativa 

Agropecuária e Industrial Luverdense Ltda contra Adair Boito, em que visa 

a satisfação do crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 146/147). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação, referente à quantia em dinheiro 

correspondente a R$ 18.848,66 (vinte e um mil, cento e setenta e oito reais 

e vinte e nove centavos), em prol da exequente, referente ao valor dos 

honorários de sucumbência.

Expeça-se alvará de liberação, referente ao saldo remanescente existente 

na conta judicial, à empresa executada.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91244 Nr: 5127-44.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial por Murilo Signori contra Davi Signori, para o fim de:a) DECLARAR e 

reconhecer que o requerente Murilo Signori não é pai biológico do 

requerido Davi Signori e, como consequência direta, DETERMINAR a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil de Marmeleiro/PR, com o 

objetivo de promover a retificação do assento de nascimento do menor, 

para o fim de proceder a exclusão do nome do pai e dos avós paternos, 

bem como do patronímico paterno, passando a constar somente as 

referências da família materna e o nome do infante como Davi Borges 

França;b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Isento do pagamento de custas judiciais e emolumentos [art. 141, § 2.º 

da Lei n.º 8.069/1990].Preclusa esta decisão, DETERMINO que seja 

expedido mandado ao Cartório de Registro Civil da Comarca de 

Marmeleiro/PR, com o objetivo de promover a retificação do assento de 

nascimento do menor.Após as formalidades legais, arquivem-se os autos 
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com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 5 de dezembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84983 Nr: 4542-26.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO CASANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Pois bem. Ao dissecar, de forma meticulosa, o teor dos cálculos de 

liquidação da dívida, apresentados pelo exequente (fls. 174/179), 

depreende-se que o demonstrativo de cálculo não apresenta erros 

materiais, visto que registrou os parâmetros fixados na sentença de fls. 

141/143 e na decisão proferida no âmbito dos embargos à execução 

(cópia acostada às fls. 170/171).Por via de consequência, diante deste 

cenário, considerando-se a inexistência de erros materiais nos cálculos 

de liquidação da dívida, HOMOLOGO a memória de cálculo de liquidação da 

dívida apresentada pelo exequente (fls. 174/179).Transitada em julgado 

esta decisão judicial, com fundamento no conteúdo do art. 535, § 3.º do 

Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro exigida no pedido de cumprimento de 

sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor dos honorários de 

sucumbência e Precatório do valor principal.Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100793 Nr: 6525-89.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6525-89.2014.811.0045.

Solicite-se informações sobre o cumprimento da carta precatória expedida 

para a Comarcas de Várzea Grande/MT.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108441 Nr: 3076-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÓRMULA PRODUTOS AUTO,OTIVOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3076-89.2015.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por 

Fórmula Produtos Automotivos Ltda em desfavor de Implemaq Implementos 

e Máquinas Agrícolas Ltda, ambas já qualificados no processo.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a exequente manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento dos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da executada, 

visto que não ocorreu a citação [art. 485, § 4.º do Código de Processo 

Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe.

 Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta e, como consequência direta, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida à Comarca de 

Sorriso/MT, independentemente de cumprimento.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95585 Nr: 2383-42.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DORA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2383-42.2014.811.0045 – CÓD. 95585.

Considerando-se que a cláusula 1.ª do acordo estabelecido entre as 

partes estabelece que a autarquia requerida proceda com a elaboração 

dos cálculos referentes aos atrasados, DETERMINO que se proceda a 

intimação da autarquia requerida, mediante a observância do conteúdo 

normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente em Juízo os cálculos de liquidação 

da dívida.

Com a juntada dos cálculos, DETERMINO que se providencie o pagamento 

da quantia em dinheiro, mediante requisição de pequeno valor ou 

precatório.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2657 Nr: 3-08.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAQ - ENGENHARIA E MÁQUINAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON FIALHO BLESSMAN - 

OAB:2737-B

 Processo n.º 3-08.1998.811.0045 – CÓD. 2657.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em que o credor pretende a 

satisfação de seu crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Custas judiciais pela executada.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo, ressalvado o disposto 

no art. 5.º do Provimento n.º 12/2017-CGJ do TJMT.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123385 Nr: 2263-28.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2263-28.2016.811.0045 – CÓD. 123385.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a estrita observância do 

teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 535 do Código de 

Processo Civil].

Com lastro no conteúdo normativo do art. 1.048, inciso I do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de prioridade de tramitação do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121581 Nr: 1385-06.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA PEREIRA, ALZIRA PEREIRA DA SILVA, 

EDINÉIA PEREIRA, LUCINÉIA PEREIRA, ANDREIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO VERDE TRANSPORTES LTDA -ME, 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B/MT

 a) JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com relação 

ao pedido formulado em sede de reconvenção, por ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. CONDENO a reconvinte no pagamento das custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo 

de tempo que o processo tramitou. b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

vertido na peça inicial por parte de Vanderleia Pereira, Alzira Pereira da 

Silva, Lucineia Pereira, Andréia Pereira e Edineia Pereira contra Vale do 

Verde Transportes Ltda ME e, como consequência direta, DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito. 

CONDENO as requerentes no pagamento das custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo 

de tempo que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao 

patrono da parte adversa, infligido às requerentes, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita. c) JULGO IMPROCEDENTE a 

denunciação à lide (lide secundária), e, como consequência direta, 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil/2015, CONDENO a 

denunciante no pagamento das custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da denunciada, fixados no valor 

correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o 

intervalo de tempo que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109459 Nr: 3626-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Processo n.º 3626-84.2015.811.0045 – CÓD. 109459.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, tendo em vista que, durante o trâmite do processo, a 

requerida atingiu a maioridade civil (fl. 11), intime-se a requerida, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual [art. 76 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 06 de dezembro de 2.018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 126880 Nr: 3877-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.W AGROPECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Everton da Silva, HERCÍLIO JOSÉ 

GARCIA, MARIA MADALENA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, JULCIMAR ZUCHI - OAB:MT/15.248-A

 Processo n.º 3877-68.2016.811.0045.

Considerando-se o teor da certidão encartada na fl. 88 dos autos, dando 

conta do falecimento do requerido Hercílio José Garcia, com lastro no teor 

do art. 313, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO A 

SUSPENSÃO do andamento do processo.

Expeça-se ofício às Comarcas de Cascavel/PR e Tapurah/MT, com o fito 

de solicitar informações acerca da existência de ação de inventário ou de 

arrolamento de bens deixados em virtude do falecimento do ‘de cujus’ 

Hercílio José Garcia.

Após, com a juntada da resposta, proceda-se à intimação da requerente 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a citação do espólio 

ou dos herdeiros do ‘de cujus’ [art. 313, § 2.º, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38283 Nr: 3320-91.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUBERT NEUMANN, ADALGISA DOS SANTOS 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3320-91.2010.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, formulado por Centro 

Norte Insumos Agrícolas Ltda contra Hubert Neumann e Adalgisa dos 

Santos Neumann.
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Proceda-se à intimação dos executados, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89549 Nr: 3436-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOES E ANDRADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por via de consequência, com espeque no teor do art. 135, inciso III do 

Código Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de redirecionamento da 

execução fiscal em detrimento dos sócios administradores da empresa 

executada Ivani Aleixo Rodrigues Fernandes de Gois e Gilmar Fernandes 

de Gois.Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para o efeito de modificar e incluir/indicar, no polo passivo da 

demanda, os sócios administradores.Citem-se os executados, mediante a 

expedição de mandado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizem o 

pagamento integral da dívida, acrescida de juros, multa e demais encargos 

da mora, ou promovam a garantia da ação executiva [art. 6.º e art. 8.º, 

ambos da Lei n.º 6.830/1980]. Não subsistindo pagamento voluntário ou a 

indicação de bens, passíveis de garantir a execução, proceda-se à 

penhora e à avaliação de bens [art. 10 da Lei n.º 

6.830/1980].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25946 Nr: 20-92.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO, WANDERLEY 

PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:PR/25.698, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1/2008.

Compulsando o processo, é possível divisar que o bem imóvel chamado 

“Lote Rural nº 19, com área de 25.0017ha, situado no loteamento 

Eldorado”, possui duas matrículas imobiliárias, sendo uma registrada sob o 

n.º 3.114 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, e 

outra registrada com o n.º 54.706 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Sorriso/MT (fls. 87, 103-verso e 108) e que a matrícula n.º 54.706 do CRI 

de Sorriso/MT, é originária da matrícula n.º 3.114 do CRI de Lucas do Rio 

Verde/MT.

De efeito, com a abertura e transferência da matrícula para nova 

circunscrição imobiliária, deve-se efetivar, como consequência, o 

encerramento da matrícula originária [art. 1.178, inciso IV da 

CNGCGJ/TJMT], não mais se realizando qualquer ato na matrícula ou na 

margem do registro subjacente. Portanto, diante desta moldura, 

considerando-se que ocorreu a transferência da matrícula n.º 3.114 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, INDEFIRO o 

pedido arquivado na fl. 107 dos autos.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio 

Verde/MT com a finalidade de realizar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

cancelamento da ordem judicial de bloqueio da matrícula, haja vista que 

não mais necessária, e, consequentemente, o encerramento da matrícula 

na forma do art. 1.178, inciso IV da CNGCGJ/TJMT.

Após, arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9423 Nr: 782-84.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 Processo n.º 782-84.2003.811.0045.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito 

na petição juntada na fl. 224 dos autos. Concretizada a penhora e a 

avaliação dos bens, proceda-se à intimação do devedor sobre o teor dos 

atos processuais efetivados, bem como para que ofereça embargos à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias [art. 12 §§ 1.º, 2.º e 3.º da Lei n.º 

6.830/1980].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108137 Nr: 2907-05.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. DALBOSCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALSYWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BRANCO - 

OAB:SP/52.055

 Processo n.º 2907-05.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por R. Dalbosco Materiais 

Elétricos Ltda-ME contra o Walsyva Indústria e Comércio de Produtos 

Metalúrgicos Ltda, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 127634 Nr: 4323-71.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA DOS SANTOS AVILA, VARSELAINE DOS 

SANTOS POSSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4323-71.2016.811.0045 – CÓD. 127634.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. Após, 

arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38546 Nr: 3583-26.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:SP/338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 Processo n.º 3583-26.2010.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24031 Nr: 1873-73.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI ROMANO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 176/2007.

Compulsando o processo, é possível divisar que no dia 22 de julho de 

2013 foi proferida sentença que julgou extinto o processo sem o exame de 

mérito (fl. 43) e que, depois, em análise do recurso de apelação, foi 

proferida decisão monocrática que deliberou por manter a sentença (fls. 

92/95). Foi interposto agravo regimental, que manteve a decisão agravada 

(fls. 15/19 do processo em apenso) e, logo em seguida, embargos de 

declaração, ao que foi negado provimento (fls. 32/34 do processo em 

apenso). A empresa exequente, após, interpôs recurso especial, ao que, 

também, foi negado seguimento (fls. 61/63 do processo em apenso) e, 

depois, agravo em recurso especial, oportunidade em que o C. STJ decidiu 

por admitir o recurso e, no mérito, acolher a “preliminar de negativa de 

prestação jurisdicional, anulando o acórdão proferido em sede de 

embargos de declaração, a fim de que sejam os autos remetidos ao 

Tribunal de origem para sanar as omissões acima apontadas” (fls. 92/93 

do processo em apenso).

A ordem do C. Superior Tribunal de Justiça consiste em decretar a 

anulação do acórdão dos embargos de declaração, proferido pelo E. 

TJMT, para que a referida C. Corte de Justiça realize “o enfrentamento de 

mérito da referida tese”. Embora o processo tenha sido remetido para este 

juízo singular, falece competência para este magistrado realizar a 

execução da ordem superior. Em conformidade com a decisão proferida 

pela MM. Des. Vice-presidente do TJMT a remessa do processo deveria 

ter se efetivado à Câmara Julgadora de origem (fl. 95 do processo em 

apenso) e, por equívoco, o processo foi encaminhado para o Juízo de 

origem. Portanto, diante deste cenário, como forma de concretizar os 

comandos da respeitável decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça e pela MM. Des. Vice-presidente do TJMT, encaminhe-se o 

processo para a Segunda Câmara Cível do TJMT.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118345 Nr: 8618-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MARTINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:MT/8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 Processo n.º 8618-88.2015.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6016 Nr: 722-82.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 722-82.2001.811.0045.

Expeça-se mandado de penhora e de avaliação dos bens imóveis 

descritos na petição juntada na fl. 230 dos autos. Concretizada a penhora 

e avaliação dos bens: a) proceda-se à intimação dos devedores sobre o 

teor dos atos processuais efetivados, bem como para que ofereçam 

embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias [art. 12 §§ 1.º, 2.º e 3.º 

da Lei n.º 6.830/1980]; b) proceda-se ao registro da penhora dos bens 

imóveis [art. 7.º, inciso IV da Lei n.º 6.830/1980]. Expeça-se ofício, 

dirigindo-o ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, que deverá ser instruído com cópia do auto de penhora e desta 

decisão judicial, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias: b.1) a realização de registro, à margem das matrículas dos 

imóveis, da penhora; b.2) a remessa de cópia das matrículas atualizadas 

dos bens imóveis.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 228 dos autos.
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Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108331 Nr: 3008-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINA DA LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10.319/MT, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3008-42.2015.811.0045.

Compulsando o processo, depreende-se que as partes celebraram 

transação civil que, logo após, foi objeto de decisão judicial que homologou 

o acordo (fls. 77/79 e 79). Nesse interim, a exequente se manifestou, 

noticiando o descumprimento das condições da avença.

Considerando-se que a homologação de acordo, efetivada no curso de 

ação de execução, acarreta, de maneira automática e linear, na 

suspensão do processo até o integral cumprimento das condições 

idealizadas na transação civil — jamais na extinção do processo — [art. 

792, paragrafo único do Código de Processo Civil/1973; art. 922, 

paragrafo único do Código de Processo Civil/1973], deflui-se, por força de 

proposição lógica, que o inadimplemento/descumprimento do acordo, por 

parte do devedor, implica na retomada do curso da demanda 

expropriatória, com a consequência de que a adoção do rito concernente 

ao cumprimento de sentença desponta como medida totalmente incabível 

[cf.: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70053488466, 17.ª Câmara Cível, 

Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 06/03/2013; TJRS, Apelação Cível 

n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. 

em 31/01/2013].

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de 

que o devedor-executado descumpriu com as condições estabelecidas no 

acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do 

acordo, DEFIRO o pedido veiculado por parte da exequente, para o fim de: 

a) DETERMINAR que a demanda expropriatória prossiga de acordo com as 

disposições concernentes à execução por quantia certa; b) DECRETAR a 

rescisão da transação civil.

Proceda-se à intimação do executado para que, no prazo de 03 (três) 

dias, realize a quitação da integralidade da dívida.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29748 Nr: 3879-19.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO JAPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da guia de pagamento para emissão da Certidão de Débito 

Judicial para Protesto, podendo a mesma ser gerada através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home > Certidão de Processo em 

Tramitação - sem busca. Comprovado o recolhimento, a guia estará 

disponível para retirada, nos termos do art. 517, §1º, do CPC, em 

secretaria, no mesmo prazo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003702-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN NARCISO SALGUEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR (RÉU)

MYRELA ARAUJO XIMENES (RÉU)

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR 02024645127 (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003702-57.2016.8.11.0045. Com o objetivo de obter 

informações acerca da exata localização do réus, Determino que se 

realizem buscas nos sistemas Infoseg/InfoJud, Renajud e Siel, visando 

obter informações a respeito do atual endereço dos requeridos. Com a 

juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à expedição de 

mandado judicial e carta precatória, com a finalidade de promover a 

citação do requerido Fernando Fagundes de Alencar, registrando-se os 

referenciais de endereço indicados nos sistemas Infoseg/InfoJud, Renajud 

e Siel. Proceda-se à expedição de carta precatória para a Comarca de 

Sinop/MT, com a finalidade de proceder-se à citação da requerida Myrela 

Araújo Ximenes, registrando-se os referenciais de endereço noticiados na 

petição juntada no evento nº 9563631 e nos extratos em anexo. O prazo, 

para oferecimento da contestação, é de 15 (quinze) dias [art. 335 do 

Código de Processo Civil] e será contabilizado a partir da data da juntada 

do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido 

[art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. 

Proceda-se à expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso, com o objetivo de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a 

remessa de cópia de todos os atos e alterações registrados em nome da 

empresa Construtora Dois Irmãos, CNPJ 20.981.009/0001-38. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002258-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002258-52.2017.811.0045. Considerando o teor do 

documento encartado no evento nº 16945805 - pág. 3, dando conta de 

que o benefício não foi implantado, como forma de concretizar o comando 

emanado da decisão judicial (evento nº 12685022), Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a implantação do benefício da 

aposentadoria por idade híbrida à requerente Maria Aparecida da Silva. 

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência 

que o não-cumprimento da ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

importará na incidência de multa diária, arbitrada no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em 

benefício da autora, sem prejuízo da realização de nova avaliação da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do Código de Processo Civil]. A 

escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

sentença proferida transitou em julgado. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005289-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TESSELE CARGNELUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005289-46.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a 

concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados 

médicos elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa ou em atestados particulares. E do material cognitivo 

engendrado no processo, é possível divisar que há, sem sombra de 

dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, situação que 

repele a concessão da excepcional antecipação de tutela sem a 

realização de perícia médica judicial determinada para este fim. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Considerando-se as particularidades da causa e 

como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito [art. 

139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, a 

autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências marcadas 

e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005239-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GUILHERME MINOSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005239-20.2018.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (ID n.º 16884666) e que o 

requerido, devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, 

deixou de efetivar a liquidação da dívida (ID n.º 16884690). Portanto, 

diante desta perspectiva, como forma de promover a preservação de 

direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que 

se configura com a comprovação da existência do contrato de mútuo e do 

inadimplemento contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao 

resultado útil do processo (‘periculum in mora’), considero que a 

concessão do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o 

exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, para o fim de 

Determinar a busca e apreensão do veículo Fiat Strada CD Working 1.4 

BV, cor prata, ano/modelo 2009/2010, placa ARY4487, chassi 

9BD27805MA7207199, Renavam 177216999, em nome de Jair Guilherme 

Minosso. Nomeio, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial 

do bem, o representante legal da instituição financeira requerente. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Proceda-se à citação do réu para que: a) 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

requeira a purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida, 

que deve compreender o pagamento das prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do 

Decreto-lei n.º 911/1969], das custas judiciais e dos honorários de 

advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; b) no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados da execução da medida liminar, apresente 

contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A 

ausência de contestação acarretará em revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004697-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DELFINO LOTERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004697-36.2017.811.0045. Considerando o teor da certidão 

elaborada no evento nº 13508121, com fulcro no disposto no art. 344 do 

Código de Processo Civil, reconheço a intempestividade da contestação 

apresentada e decreto a revelia da instituição financeira requerida, haja 

vista que deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para oferecimento de 

resposta, ressalvado o disposto no art. 346, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, e o enunciado da Súmula 231 do Supremo Tribunal 

Federal. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apresentando de forma 

fundamentada a sua necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003679-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - 827.411.589-91 (PROCURADOR)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1003679-77.2017.8.11.0045. Requerente: Hercules de Carvalho. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 10 de dezembro de 2018. Hercules de 

Carvalho, devidamente qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social e que é 

portador de grave doença, que lhe impossibilita de exercer atividades 
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laborais. Asseverou que se submeteu a avaliação médica, oportunidade 

em que ficou constada a impossibilidade de desempenhar atividades 

laborais. Postulou, ao final, pela procedência dos requerimentos para o fim 

de ser-lhe concedido o auxílio-doença ou, alternativamente, a 

aposentadoria por invalidez. Foi relegada a análise da tutela de urgência e 

efetivada a citação da requerida. A autarquia requerida apresentou 

contestação, oportunidade em que articulou que para fazer ‘jus’ ao 

benefício previdenciário invocado, o autor deveria comprovar a qualidade 

de segurado e a incapacidade definitiva e absoluta para exercer 

atividades laborais. Impugnou os demais termos da inicial. Pugnou, ao final, 

pela improcedência do pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte 

requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição 

inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa. Determinada a 

realização de perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual 

foram intimadas as partes. Deferida a tutela de urgência e encerrada a 

instrução, as partes veicularam alegações finais. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A guisa de introdução, de acordo com a 

sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito 

da aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos 

que implementarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. A incapacidade que resulta na 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade laboral 

deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurado e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em o 

autor o auxílio-doença foi indeferido unicamente porque houve parecer 

contrário da perícia médica (evento nº 9845766). Demonstrado, portanto, 

de maneira satisfatória, a integralização da condição de segurado e do 

período de carência necessário, segundo dispõe o comando normativo do 

art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao detalhar 

pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, denota-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou constatado que o autor Hercules de Carvalho 

é portador de moléstia que o torna incapaz de desenvolver a atividade 

laboral que vinha exercendo. A partir dos dados consignados no laudo 

pericial deflui-se, outrossim, que o requerente, em função da moléstia que 

apresenta, não mais tem condições de concorrer, em paridade de 

condições com terceiros, no mercado de trabalho, bem como a 

circunstância de que a doença da qual o requerente se encontra 

acometido é insuscetível de cura. Com o intuito de corroborar tais 

afirmações, valho-me do conteúdo dos dados registrados no respeitável 

laudo técnico, encartado no evento nº 10853073, o qual foi coroado com 

as seguintes conclusões: “2) Apresenta o(a) autor(a) doença ou lesão 

que o(a) incapacite para a vida independente? Em caso positivo, qual o 

estado mórbido incapacitante? Qual(is) a(s) CID(s)? R Sim, dorsalgia 

irradia a membros, CID M545, M541. (...). 9) É possível informar qual a data 

de início da doença com base em elementos objetivos (exames clínicos, 

laudos, demais documentos juntados aos autos e etc.), desconsiderando 

o que lhe foi dito pelo(a) autor(a)? Quais os critérios objetivos utilizados 

para fixar a data ou período do início da doença? R Início em 2008, 

segundo relato do paciente. 10) É possível informar qual a data de início da 

incapacidade com base em elementos objetivos (exames clínicos, laudos, 

demais documentos juntados aos autos e etc.), desconsiderando o que 

lhe foi dito pelo(a) autor(a)? Quais os critérios objetivos utilizados para 

fixar a data ou período do início da incapacidade? R Sim, é setembro de 

2016, possui Rx que comprovam a data. (...). 13) A incapacidade 

laborativa da Parte Autora é considerada absoluta ou parcial? R É 

absoluta. 14) A incapacidade laborativa do(a) autor(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Há chance de reabilitação profissional? R É 

permanente sem chance de reabilitação profissional.” (sic). Portanto, 

diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto probatório 

carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada pelo laudo 

pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos segura, coesa 

e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que o autor se 

encontra incapacitado definitivamente para desempenho de atividade 

laboral, haja vista que não reúne condições mínimas para praticar qualquer 

atividade laboral. Quanto ao termo inicial do auxílio-doença (DIB), deve ser 

fixado na data do último requerimento administrativo do benefício, em 

30/08/2016 (evento nº 9845766 - pág. 2), pois o autor já estava 

incapacitado para o trabalho (conf. resposta ao quesito 10 do laudo 

pericial), até a data da juntada aos autos do laudo médico, em 27/11/2017 

(evento nº 10853021), a partir de quando o requerente faz jus ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (STJ, AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. 

Ministro José Arnaldo Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. 

Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 

06/03/2006, p. 486). Cumpre lembrar, por fim, que de acordo com o 

entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Hercules de Carvalho contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela 

de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, 

Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para o requerente Hercules de 

Carvalho, contado a partir da data do requerimento administrativo 

(30/08/2016), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(27/11/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 
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o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Cumpra-se 

integralmente a decisão judicial arquivada no evento n.º 15088616. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162805 Nr: 7692-05.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na 

decisão de fl. 13, em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO, 

por ora, a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

requerente JESIVALDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos 

autos.Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98507 Nr: 4799-80.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR UILLIAM MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON CARLOS LISE - 

OAB:1041, FRANCIELE LISE - OAB:5053, THAIS BRUNELLI CAMPOS - 

OAB:8489

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de abril de 2019, às 14h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, defiro o “item 4” do petitório de fls. 128/132.

Cumpra-se, com urgência, vez que trata-se de processo da META nº. 

02/2018 do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98582 Nr: 4860-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI HOFFMANN, JUREMA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC para INTIMAR o Acusado 

Eloi, na pessoa de seu procurador, para que, diante da Certidão de fls. 

206, MANIFESTE-SE, no prazo de 03 (três) dias, sobre as testemunhas 

não localizadas, indicando o novo endereço ou informando que trará a 

audiência designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126141 Nr: 3512-14.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS PATEKOSKI, HENRIQUE LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Willian de 

Andrade - OAB:

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado Henrique, na pessoa de seu procurador, para 

que, no prazo legal, apresente Resposta a Acusação, observado o prazo 

comum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 40324 Nr: 636-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES DA SILVA, JANISE 

HUBER, JORGE HENRIQUE SOARES SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Vistos etc.,

1. Dos acusados Janise Huber e Jorge Henrique Soares Sena

Aguarde-se o decurso do prazo legal, após certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença absolutória de fls. 612/613, cumprindo-se as suas 

disposições finais.

2. Do acusado Jorge Henrique Soares Sena

Devidamente certificada à tempestividade do recurso de apelação 

interposto à fl. 613/verso, recebo-o. Outrossim, verifico que a defesa do 

acusado Paulo Fernandes da Silva manifestou o interesse em apresentar 

as razões recursais em segunda instância.

Assim sendo, realizadas todas as diligencias necessárias, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, 

consignando nossas sinceras homenagens.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101064 Nr: 6695-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON FLAVIO MORAIS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON FLAVIO MORAIS GOMES, Cpf: 

04117459309, Rg: 20223451002-1, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, "(...)" oferecer DENUNCIA em face de EMERSON FLAVIO 

MORAES GOMES, vulgo "paçoca" "(...)". Consta, a partir do caderno 

investigativo que, aos 05/04/2012, no periodo noturno, na Rua Pérola, 

nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado matou a vitima G. 

S. C., mediante emprego de arma branca, quando causou as lesões 

constantes no laudo de necropsia acostado as fls. 08/17. "(...)". Ante ao 

exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

EMERSON FLAVIO MORAES GOMES, vulgo "Paçoca", como incurso no 

artigo 121, caput, do Código Penal "(...)" Paulo Henrique Amaral Motta, 

Promotor de Justiça.

Despacho: Vistos etc.,Realizada consulta junto aos Sistemas SINESP e 

SIEL, não foi encontrado qualquer informação acerca do atual endereço 
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do acusado, conforme extratos em anexo.Assim sendo, determino a 

citação e intimação do acusado, via edital, com prazo de 15 (quinze) dias, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigos 361 e 363, §1º, ambos do CPP.Após, colha-se 

manifestação do representante do Ministério Público.Cumpra-se, com 

urgência, vez que trata-se de processo da META 02/2018 do CNJ.Às 

providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anderson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 05 de novembro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010377-48.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE TELES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, conforme 

pode ser visualizado com a carta precatória em anexo, INTIMO a parte 

exequente para atualização do débito, bem como para requerer o que de 

direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de dezembro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004770-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE NEVES SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 06/02/2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003769-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/02/2019 Hora: 

16:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005271-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005271-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEILA CRISTINA DE LIMA 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. LEILA CRISTINA DE 

LIMA GOMES ingressou com Ação de Revisional de Contrato de 

Empréstimo Consignado c/c, pedido Liminar em desfavor de BANCO 

BRADESCO, todos qualificados na inicial, alegando em síntese que é 

servidora pública, que em razão do contrato firmando entre o requerido e 

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, optou por fazer a 

portabilidade dos empréstimos consignados para o banco reclamado, por 

conter taxas de juros mais baixas. Todavia, relata que com a portabilidade 

e novo contrato a reclamada fez os descontos em duplicidade, tanto na 

conta corrente, quanto na folha de pagamento e, por tal motivo requer em 

sede de tutela antecipada a restituição dos valores descontados 

indevidamente. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No presente caso, a 

parte autora postula a concessão de tutela urgência, em determinar que a 

reclamada restitua o valor indevidamente recebido. Analisando os 

documentos que acompanham a inicial, especialmente, pelo holerite e pelo 

extrato bancário é possível verificar, inicialmente, que houve desconto em 

duplicidade dos empréstimos consignados. Ainda, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos financeiros, decorrentes dos descontos em 

duplicidade na folha de pagamento e em sua conta corrente. Por fim, 

tem-se que a parte reclamada poderá demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a realizar imediatamente a cobrança das 

parcelas, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Destaco que 

não haverá prejuízo na restituição dos valores descontados em conta 

corrente, uma vez que já foram descontados da folha de pagamento, 

devendo o Tribunal de Justiça efetuar o repasse para a reclamada. Posto 

isto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para que a reclamada promova 

a restituição do valor descontado da conta corrente da reclamante 

referente aos empréstimos consignados, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos 

prejuízos causados à parte reclamante. Defiro a inversão do ônus da 

prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 
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9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 7 de 

dezembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005232-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KETLYN ABIGAIL DE GODOY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005232-28.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KETLYN ABIGAIL DE GODOY 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos. KETLYN ABIGAIL DE GODOY 

qualificado na inicial, ingressou com AÇÃO de INDENIZAÇÃO por DANOS 

MORAIS c/c DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO e PEDIDO de 

ANTECIPAÇÃO de TUTELA em desfavor de UNIC SORRISO, sustentando, 

em síntese, que cursava a faculdade de Enfermagem na instituição 

reclamada, entretanto por problemas pessoais teve que efetuar o 

trancamento. Relata que, para efetua o trancamento do curso, bem como o 

cancelamento do financiamento estudantil FIES, oportunidade que a 

instituição reclamada apresentou boleto no valor de R$ 1.590,10 (mil 

quinhentos e noventa reais e dez centavos), o qual a reclamante 

reconhece como devido. Ocorre que a requerente foi surpreendida com a 

inclusão pela reclamada do seu nome nos órgão de proteção ao crédito no 

valor de R$ 8.194,92 (oito mil novecentos e noventa e quatro reais e 

noventa e dois centavos). Informa que tentou solucionar de maneira 

administrativa, por entender ser indevida a cobrança, bem como a 

inscrição nos órgão de proteção ao crédito. Dessa forma, pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de inadimplentes. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada exclua o 

nome da autora do rol dos inadimplentes, uma vez que a reconhece a 

existência do débito, entretanto em valor bem inferior ao inscrito no 

SPC/SERASA. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí 

exsurgindo, na maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Por fim, tem-se que a parte 

reclamada poderá demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos 

fatos entendo que estão presentes prova apta ao convencimento acerca 

da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida 

pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e 

determino que a reclamada promova exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de inadimplentes, vinculado aos seus dados pessoais, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem prejuízo 

de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte reclamante, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com feito, 

levando em consideração as regras de experiência e a verossimilhança 

das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que 

a reclamada apresente, no prazo da contestação, contrato em discussão 

ou prova de que a reclamante não efetuou o pagamento, bem como, 

incumbindo ainda a prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução 

do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 7 de 

dezembro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001928-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHOGER PASQUALI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

 

Após a expedição do alvará de ID. 16971122, impulsiono os autor a fim de 

intimar o autor, para que manifeste sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001765-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENEGUETTI SEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DORIA (RÉU)

EVELIN CARRIAS DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001765-75.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 150.000,00 ESPÉCIE: 

[ACESSÃO]->REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO 

ATIVO: Nome: CLAUDIO MENEGUETTI SEGA Endereço: AV RIO VERDE, 

659, W, PARQUE DAS EMAS II, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 
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78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ANDREA DORIA Endereço: RUA 

SANTO AUGUSTO, 273, S, MENINO DEUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Nome: EVELIN CARRIAS DA SILVA Endereço: RUA 

CONFRESA, 546, S, BAIIRO JD AMAZONIA I, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça. No 

prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de dezembro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001839-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001839-95.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 6.577,92 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: TREND 

OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Endereço: RUA ROBERT 

BOSCH, 544, PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 01141-010 POLO PASSIVO: Nome: GBS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME Endereço: Avenida Mato Grosso, 846-S, Alvorada, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do REQUERENTE, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000303-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR CARVALHO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000303-20.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 3.452,00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: SALVADOR CARVALHO NETO Endereço: Tessele Júnior, Q 

59, L 17, Rua Ametista, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Endereço: desconhecido Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de polo ativo, para que manifeste em 05 (cinco) dias, acerca 

do Laudo Pericial juntado LUCAS DO RIO VERDE, 10 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32295 Nr: 2084-41.2009.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ALOVISI BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, ANTENOR CRESENCIO BOHM, 

JAMES ROBERTO BOHM, RAQUEL TÂNIA TAGLIEBER SCHONS BOHNN, 

LIARA CRISTINA BOHM, ANDRESA LISANDRA BOHN, ILANA DEIZI BOHM 

SAKUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RENATO BITTENCOURT 

DE OLIVEIRA - OAB:, RENATO DE OLIVEIRA - OAB:PR/11.284

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação da autora para requerer o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155224 Nr: 2994-53.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZE SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES - 

OAB:SP/92.566, MIRIAN GINTIJO MOREIRA DA COSTA - 

OAB:MG/45.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.17. No prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154233 Nr: 2429-89.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO 

CENTRO OESTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:MT/17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.16. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14622 Nr: 525-88.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS RAMOS MOTTA, IMARA 

CABELLEIRA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NADIN, NEIVANE MOURI NADIN, 

YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:17765A, FABIO 

PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA 

SILVA - OAB:6.781/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerente para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89425 Nr: 3311-27.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO TOMAZ DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifesta-se do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 344 de 975



ofício de p. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119401 Nr: 214-14.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CARMEN DA SILVA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR BELMIRO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-MT, VOLMIR RUBIN - OAB:MT/13.078, WILSON ISAC 

RIBEIRO - OAB:5871/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerente para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias dos Embargos de Declaração 

opostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154558 Nr: 2586-62.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARINO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 17. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124103 Nr: 2602-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVERALDO LUQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA CASTRO - 

OAB:OAB-MT 4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 28. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109565 Nr: 3698-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAIA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780, LUIZ CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:OAB/BA 

16780

 Impulsiono os autos a fim de intimar o autor para manifestar-se da petição 

do réu de pp.77/81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27518 Nr: 1621-36.2008.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, BANCO FORD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SCARIOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, RAFAELA GRANDE PEREIRA - OAB:18058 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS VALDIR DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 17.911

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte 

requerida/reconvinte para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 235-97.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON RICARDO ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWMANN BEZERRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS - OAB:3.557-A/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo 

autor/embargante às pp. 201/211, contra a sentença de pp. 191/200, 

requerendo que seja sanada omissão, contradição e obscuridade, nos 

pontos a seguir delineados: que o autor efetivou o pagamento do valor 

principal com acréscimos, portanto houve a purgação da mora, sendo que 

a referida omissão repercutiu na sentença recorrida; que este r. Juízo foi 

omisso em não analisar a conduta da requerida, que alega não ser de 

boa-fé, bem como os risco que envolvem os contratos agrários; 

contradição/omissão decorrente da não manifestação quanto ao direito 

que o autor possui sobre as benfeitorias realizadas na terra, sobrepondo 

a norma de regência(>>>>>) (>>>>>>)menos as descreveu ou as 

quantificou, conforme se vê dos pedidos contidos as pp. 18/19, 

discorreram apenas em sua exordial os prejuízos que tiveram com a 

rescisão do contrato, requerendo a condenação da requerida pelos 

prejuízos suportados a titulo de danos emergentes, lucros cessantes e 

danos morais, que não foram acolhidos na sentença, conforme 

fundamentos ali exarados, de modo que entendo não ter havido qualquer 

obscuridade ou omissão a ser sanada.Indefiro o pedido de arbitramento de 

multa contra a parte autora, por não vislumbrar dolo processual.Posto isto, 

REJEITO os embargos declaratórios levantados pelos embargantes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33070 Nr: 2937-50.2009.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWMANN BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RICARDO ROSPIERSKI, ELOI 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS - OAB:3.557-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 VISTOS, ETC.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

pelos requeridos/embargantes às pp. 287/300, contra a sentença de pp. 

272/286, requerendo que seja sanada omissão, contradição e 

obscuridade, nos pontos a seguir delineados: que o requerido efetivou o 

pagamento do valor principal com acréscimos, portanto houve a purgação 

da mora, sendo que a referida omissão repercutiu na sentença recorrida; 

que este r. Juízo foi omisso em não analisar a conduta da autora, que 

alega não ser de boa-fé, bem como os risco que envolvem os contratos 

agrários; omissão quanto ao pedido subsidiário efetivado na defesa, de 

incidência da multa sobre os anos remanescentes à rescisão (2010/2011); 

contradição/omissão decorrente da não manifestação quanto ao direito 

que o requerido possui sobre as benfeitorias realizadas na terra, 

requerida na defesa, sobrepondo a norma de regência; obscuridade, face 

a ausência de parâmetros para liquidação do valor da multa; e por fim a 

contradição quantos aos honorários fixados, sendo que a parte autora 

decaiu na maior parte de seus pedidos, de modo que o ônus(>>>>>>)ao 

pagamento de 80% do valor do honorários, este que foi fixado em 15% 

sobre o valor a que foram condenados a pagar.Posto isto, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelos embargantes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1033995 Nr: 4320-23.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Eugênio Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:9126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de restituição, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando 

que o valor relativo à guia especificada na certidão de fl. 19, atestada 

como arrecadada, porém não utilizada, seja restituído à requerente, 

deduzidos os valores referentes a tarifas bancárias no que couber e, 

consultando-se previamente junto ao Sistema MCA, o status da referida 

guia.Oficie ao Departamento do FUNAJURIS para cumprimento.Cumprida a 

medida, proceda ao registro do valor restituído, junto ao Sistema MCA – 

Módulo de Controle de Arrecadação.Intime-se o interessado do teor desta 

decisão.Sem condenação ao pagamento de custas e/ou despesas 

processuais.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1025438 Nr: 6484-92.2017.811.0021

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de restituição, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando 

que o valor relativo à guia especificada na certidão de fl. 10, atestada 

como arrecadada, porém não utilizada, seja restituído à requerente, 

deduzidos os valores referentes a tarifas bancárias no que couber e, 

consultando-se previamente junto ao Sistema MCA, o status da referida 

guia.Oficie ao Departamento do FUNAJURIS para cumprimento.Cumprida a 

medida, proceda ao registro do valor restituído, junto ao Sistema MCA – 

Módulo de Controle de Arrecadação.Intime-se o interessado do teor desta 

decisão.Sem condenação ao pagamento de custas e/ou despesas 

processuais.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029025 Nr: 1101-02.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de restituição, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando 

que o valor relativo à guia especificada na certidão de fl. 36, atestada 

como arrecadada, porém não utilizada, seja restituído à requerente, 

deduzidos os valores referentes a tarifas bancárias no que couber e, 

consultando-se previamente junto ao Sistema MCA, o status da referida 

guia.Oficie ao Departamento do FUNAJURIS para cumprimento.Cumprida a 

medida, proceda ao registro do valor restituído, junto ao Sistema MCA – 

Módulo de Controle de Arrecadação.Intime-se o interessado do teor desta 

decisão.Sem condenação ao pagamento de custas e/ou despesas 

processuais.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034351 Nr: 4574-93.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de restituição, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando 

que o valor relativo à guia especificada na certidão de fl. 33, atestada 

como arrecadada, porém não utilizada, seja restituído à requerente, 

deduzidos os valores referentes a tarifas bancárias no que couber e, 

consultando-se previamente junto ao Sistema MCA, o status da referida 

guia.Oficie ao Departamento do FUNAJURIS para cumprimento.Cumprida a 

medida, proceda ao registro do valor restituído, junto ao Sistema MCA – 

Módulo de Controle de Arrecadação.Intime-se o interessado do teor desta 

decisão.Sem condenação ao pagamento de custas e/ou despesas 

processuais.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029920 Nr: 1654-49.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY SALMOM RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de restituição, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando 

que o valor relativo à guia especificada na certidão de fl. 24, atestada 

como arrecadada, porém não utilizada, seja restituído à requerente, 

deduzidos os valores referentes a tarifas bancárias no que couber e, 

consultando-se previamente junto ao Sistema MCA, o status da referida 

guia.Oficie ao Departamento do FUNAJURIS para cumprimento.Cumprida a 

medida, proceda ao registro do valor restituído, junto ao Sistema MCA – 

Módulo de Controle de Arrecadação.Intime-se o interessado do teor desta 

decisão.Sem condenação ao pagamento de custas e/ou despesas 

processuais.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1025764 Nr: 6710-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Cappellaro - 

OAB:29.746/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de restituição, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, determinando 

que o valor relativo às guias especificadas na certidão de fl. 02, atestadas 

como arrecadadas, porém não utilizadas, seja restituído à requerente, 

deduzidos os valores referentes a tarifas bancárias no que couber e, 

consultando-se previamente junto ao Sistema MCA, o status das referidas 

guias.Oficie ao Departamento do FUNAJURIS para cumprimento.Cumprida 

a medida, proceda ao registro do valor restituído, junto ao Sistema MCA – 

Módulo de Controle de Arrecadação.Intime-se o interessado do teor desta 

decisão.Sem condenação ao pagamento de custas e/ou despesas 

processuais.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94877 Nr: 3735-10.2014.811.0021

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante consta dos autos, restou aferido pela Douta Promotora de 

Justiça, que o verdadeiro nome do suposto de cujos era Primo dos Santos 

Gonçalves, bem como que a respectiva data de nascimento é 01.11.1903 

e, não, 01.11.1933, conforme constara da inicial.

Nesse passo, intime-se a autora para, querendo, manifestar-se em 10 

(dez) dias, acerca dos fatos supramencionados, bem como sobre as 

diligências realizadas pelo Parquet.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000225-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN LOUIS MAIA DIAS PROCESSO n. 

1000225-30.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 23.488,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: TSEREPRO 

XAVANTE Endereço: ALDEIA, S/N, MUTUM, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 

78638-000 POLO PASSIVO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, ANDAR 9, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000883-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN LOUIS MAIA DIAS PROCESSO n. 

1000883-88.2017.8.11.0021 Valor da causa: R$ 21.401,60 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: IVONETE TSINHOTSE 

ERE TSERE UBUTE Endereço: ALDEIA, S/N, Norõwede, NOVA NAZARÉ - 

MT - CEP: 78638-000 POLO PASSIVO: BANCO VOTORANTIM S.A. 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - 

LADO ÍMPAR, ANDAR 18, TORRE A, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04794-000 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte requerida 

para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da 

intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, 

do CPC). ÁGUA BOA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000253-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN LOUIS MAIA DIAS PROCESSO n. 

1000253-95.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 21.771,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, Defeito, 

nulidade ou anulação]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: AFONSO WA 

ARO Endereço: ALDEIA, S/N, TRITOPÁ, NOVA NAZARÉ - MT - CEP: 

78638-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: 

RUA 09, S/N, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: 

Intimação do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PEHOTSION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000223-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000258-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSIMI UDO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000255-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WA ARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PEUROMHO TSERENHO A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000514-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE OMORATE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000257-35.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSIMI UDO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado 

da parte requerida para, caso queira, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto, no prazo legal. ÁGUA BOA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5553 Nr: 542-07.2002.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Leopoldino Ltda, Airton Salvador 

Leopoldino Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Renor Zappelini, IVANDINA MORAIS 

ZAPPELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035 OAB/SP, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELISBERTO ODILON 

CÓRDOVA - OAB:SC - 0640

 Certifico que conforme se extrai da fl. 482-vº, a missiva foi cumprida no 

juízo deprecado. Desta feita, impulsiono os autos para que as partes se 

manifestem acerca da devolução da carta precatória, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109639 Nr: 2250-04.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciella Christiane Doneda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Pereira dos Santos Junior, Izabella 

Doneda Pereira, Alvaro Doneda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

comprovar nos autos, o pagamento da guia de diligência, eis que, o 

documento de fl.60 diverge da guia de fl.61 no prazo de 5(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17344 Nr: 485-13.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Martins de Araujo, HÉLIO ABRÃO IUNES TRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonança Açu Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mauro Pires - 

OAB:4232/GO, Ovídio Martins de Araújo - OAB:GO - 5570, Tarcísio 

Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ribeiro de Assis Junior 

- OAB:OAB/GO 5.102

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para, caso queira, requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83750 Nr: 2589-02.2012.811.0021

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mineração Shalon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Alves Souza - ELETROPAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, para 

tornar definitiva a medida cautelar deferida às fls. 67/68-vs, determinando 

a sustação e/ou, cancelamento definitivo, caso anteriormente efetivado, 

do protesto especificado à fl. 57.Por consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Noutro vértice, deixo de condená-lo ao pagamento 

de honorários advocatícios em razão da ausência de 

resistência.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84152 Nr: 2991-83.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração Shalon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Alves Souza - ELETROPAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos é possível aferir que, embora a requerente tenha 

arguido que a requerida vem se “esquivando” à citação, as cartas de 

citação anteriormente encaminhadas foram devolvidas com as anotações 

de “mudou-se” e “não existe o número”, restando inviável o acolhimento do 

pedido retro formulado.

 Assim sendo e considerando o já determinado à fl. 149, intime-se a parte 

autora a promover medidas úteis ao prosseguimento do feito, porém de 

forma pessoal e com prazo para cumprimento de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito nos termos do § 1º do art. 485, do Código de 

Processo Civil.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5643 Nr: 613-09.2002.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS, GFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Consoante se infere dos autos, o feito foi extinto em razão do integral 

cumprimento da obrigação não, havendo, portanto, óbice, ao acolhimento 

do pedido à fl. 197-vs.

Ante o exposto, proceda ao levantamento de eventual restrição efetivada 

nos autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93452 Nr: 2725-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Floss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Intime-se o apelado para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do 

diploma legal referido.

 Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88583 Nr: 2988-94.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Liston

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campolim Manoel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA BERTOL - 

OAB:OAB/GO 54.304, Mayck Feitosa Câmara - OAB:33571 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, relativo a recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108751 Nr: 1696-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Elias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wistenio Marcos da Luz Ataides, Welbe 

Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 370-94.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Rosa Santos Nagano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Nagano, Vera Luzia Leopize Nagano, 

Mário Nagano, Luiza Thiyako

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Considerando o teor da certidão de fl. 533, atestando o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à arrematação 

número 0001967-58.201.8.26.0326, que tramitaram na Comarca de 

Lucélia-SP, defiro o pedido de transferência de valores formulado às fls. 

577/578, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico.

Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 3573-20.2011.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido de Souza Satel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Nesse passo, intime-se o Instituto Nacional de Seguridade Social para, 

querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina 

a redação do artigo 910, da Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando 

que na execução não embargada não caberá condenação em honorários 

advocatícios, à par do que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em 

apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116215 Nr: 6306-80.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SANTOS 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 23.029-O, Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença, relativo a recebimento de honorários de 

sucumbência.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032265 Nr: 3216-93.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DML Participações Imobiliárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Urrutia Jung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Angela Balen - 

OAB:OAB/RS 33287, Rafael Bortolosso Rovati - OAB:78.416/RS, 

Rossana Hahn Saikoski - OAB:OAB/RS 103.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que já transcorrera, sem qualquer 

manifestação, o prazo postulado à fl. 21

Assim sendo, considerando a inércia da parte interessada, em promover 

os atos que lhe competiam, proceda à devolução dos presentes autos à 

origens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031817 Nr: 2907-72.2018.811.0021

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique eventual juntada de manifestação da impugnada ou, respectivo 

decurso de prazo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34979 Nr: 3992-74.2010.811.0021

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transumar Transportes Rodoviario Ltda, Robson 

Moreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em observância ao Contraditório e Ampla Defesa e considerando a 

eventual possibilidade de decretação da falência da recuperanda, intime-a 

para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias, sobre o resultado da 

assembleia geral de credores.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92123 Nr: 1658-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Gasperini Knopf, Ney Gasperini, Edson 

Gasperini, Elisiane Gasperine, Adelar Gasperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelia Gasperini Bender, Mauro Gasperini, Hélio 

Gasperini, Ladir Gasperini, Alceu Gasperini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 Em consulta ao Sistema informatizado Apolo, verifiquei que o processo nº 

24-27.1996.811.0021 – cód. 26, em trâmite perante o Juízo da Segunda 

Vara desta Comarca, ainda não foi ultimado, encontrando-se, inclusive, 

concluso para deliberação.

Nesse passo, mantenham-se os presentes autos suspensos, conforme 

anteriormente já determinado, até que sobrevenha a ultimação do feito 

supramencionado, oportunidade em que a inventariante deverá promover 

impulsionamento, independentemente de nova intimação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95914 Nr: 4458-29.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 De rigor, a designação de prova pericial.

Nesse passo, nomeio como perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa 
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Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do Código de Processo Civil).

A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se o perito sobre sua nomeação, devendo apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a proposta nos autos, dê-se vista as partes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22413 Nr: 1751-98.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Malaquias Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18701 Nr: 1857-94.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. Magalhães Supermercado, Gilmar 

Celestino dos Santos, Gleide Rodrigues Aciole Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Jose Renato 

de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA 

- OAB:24952-O/MT, Marcos Antonio Miranda Souza - 

OAB:10.296/MT, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Intime-se a exequente para, querendo, manifestar-se em 10 (dez) dias, 

acerca dos pedidos formulados às fls. 385/387-vs e respectivos 

documentos (fls. 388/393).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11516 Nr: 1319-84.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Antônio Cattani, Arnaldo Cattani, 

Terezinha Cattani, Enio Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Daniela Diniz Lopes - OAB:10867/MT, Greice Kelly 

Varela Silveira - OAB:14436, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 Em que pese o teor da certidão de fl. 268, factível que os executados, 

cujos ativos financeiros restaram constritados, não possuem advogados 

cadastrados nos autos, mostrando-se de rigor o acolhimento do pedido à 

fl. 369.

Ante o exposto, renove-se a intimação determinada à fl. 367, porém de 

forma pessoal, para cumprimento no endereço informado à fl. 369.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114788 Nr: 5303-90.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Francisco Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo para o 

executado efetuar o pagamento do débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000859-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIVERCINO SOARES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000859-26.2018.8.11.0021 AUTOR(A): LIVERCINO 

SOARES MAGALHAES Considerando ser pertinente e útil ao deslinde da 

causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Nesse passo, para a colheita do depoimento 

pessoal da autora e oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de Dezembro de 

2018, às 15:40min, no horário Oficial do Estado de Mato Grosso. Determino 

às partes que depositem em cartório (ou insiram no processo eletrônico, 

se for o caso) o rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na 

referida peça constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de 

Processo Civil, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da 

inserção no Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, 

cabendo à parte, no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais 

qualificações, justificar referida ausência de forma minudenciada. Referido 

rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados 

da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e conforme 

preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. 

Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 

não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza. A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o 

artigo 455 caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte 

interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 
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conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de Novembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001762-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA COMAR OAB - PR48308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL APARECIDO MILTON BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001762-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 10 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000062-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODNEI VIEIRA LASMAR OAB - GO19114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAINE SCARANTO ULLRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000062-84.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: INSTITUTO 

DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA Considerando que a parte executada 

deixou de se manifestar nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do Código de 

Processo Civil, converto a indisponibilidade em penhora e, por 

consequência, promovo nesta data a transferência eletrônica da 

importância bloqueada para conta única. Assim, determino a vinculação do 

valor penhorado nos autos ao presente feito, com posterior levantamento 

em favor da parte exequente, devendo referido alvará ser expedido em 

nome do beneficiário específico. Sem prejuízo, sendo factível a 

insuficiência da penhora acima, de rigor o prosseguimento do feito, nos 

termos postulados. O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da 

penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 10 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO AFONSO DE OLIVEIRA OAB - SP340407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000003-62.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: FIDO 

CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da 

penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 10 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001769-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA FRANCES SOARES DE AZEVEDO OAB - GO37232 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCIO MARQUES SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001769-53.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 10 

de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001771-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001771-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

LUZIA RODRIGUES DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 
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expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. O artigo 273 caput 

da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Diante de tais premissas, 

impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma 

incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já 

alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado 

perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação 

documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a 

outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de 
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eloquência e relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência 

pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, 

não pode ser considerada como caracterização da existência de 

possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o 

processo, salvo em situação excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 10 de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001790-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLY DE MEIRA MEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO MILANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001790-29.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GRASIELLY DE MEIRA MEYER 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 10 

de dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000369-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora para se 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17151 Nr: 305-94.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biofertil Ltda, Edson Carlos Botelho Muniz, 

Eliana Espigari da Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonathã Cristian Santos Silva - 

OAB:15641/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o andamento do feito, manifestando-se nos autos com 

aquilo que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33863 Nr: 2873-78.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gasperini, Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por 

meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da diligência 

do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de (?), cuja guia para recolhimento encontra-se 

no portal do Tribunal de Justiça deste Estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

devendo comprovar nos autos seu recolhimento, com a juntada da guia e 

do comprovante de pagamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87016 Nr: 1496-67.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Leão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu representante processual, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os meios necessários ou efetue o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de avaliação expedido nos autos, 

cuja guia para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal de Justiça 

deste Estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, 

item Emissão de Guia de Diligência, devendo comprovar nos autos seu 

recolhimento, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO do advogado 

da parte reclamante, bem como seu cliente, para comparecerem a 

audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o dia 01/02/2019 

AS 12:45 HORAS (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001800-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA TAVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO do advogado 

da parte reclamante, bem como seu cliente, para comparecerem a 

audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o dia 01/02/2019 

AS 13:00 HORAS (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001113-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILEOMAR PEREIRA MONTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN PIRES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que deixei de expedir Mandado/Carta de citação ao 

Requerido por não haver nos autos endereço atualizado deste. Assim, 

promovo intimação do(s) advogado(s) do(s) PROMOVENTE para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe endereço atualizado do promovido. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas/taxas judiciais, no valor de R$ 553,99 (quinhentos 

e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sob pena de 

inscrição na dívida ativa. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas/taxas judiciais, no valor de R$ 553,99 (quinhentos 

e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sob pena de 

inscrição na dívida ativa. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 357 de 975



AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento das custas/taxas judiciais, no valor de R$ 553,99 (quinhentos 

e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), sob pena de 

inscrição na dívida ativa. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do advogado(a) do 

PROMOVIDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito quanto ao prosseguimento do feito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89420 Nr: 3757-05.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12025

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cáculo de fls. 260

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034915 Nr: 4935-13.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deiverson Pereira Lemes Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Simitan Segatto - 

OAB:24076-B, Renato Wentz Manhães - OAB:OAB/MT 20.744

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente resposta à acusação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96481 Nr: 153-65.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Celestino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) do sentença de fls. 

366/370, dispositivo abaixo transcrito:

Ante o exposto, PRONUNCIO O RÉU WANDERSON CELESTINO SILVA, 

qualificados nos autos, com fulcro no art. 413 do Código de Processo 

Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela 

prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, incisos II e IV; art. 155, §5º; 

e art. 211, todos do Código Penal; bem como dos crimes previstos no art. 

244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e art. 12, da Lei nº 

10.826/03.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a manutenção dos 

motivos que acarretaram sua prisão preventiva, com fulcro no Enunciado 

Orientativo nº 50, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso , assim como 

pelo fato de ter o Superior Tribunal de Justiça negado seguimento ao 

recurso ordinário interposto em Habeas Corpus em favor do réu.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000501-64.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BORGES CARRIJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEIDE FLAVIO DE CARVALHO OAB - MT5877/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIDA PEREIRA CARRIJO (REQUERIDO)

 

Autos n.° 1000501-64.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. No mais, 

designo audiência do artigo 751 do Código de Processo Civil para o dia 06 

de fevereiro de 2019 às 13h00min (Horário Oficial do Estado), DEVENDO a 

Senhora Gestora expedir as devidas intimações; postergando a analise do 

pedido liminar para após a solenidade retro designada. Em arremate, 

requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca a realização de 

estudo psicossocial a ser realizado com o Requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser juntado aos autos. Ciência ao MPE. Intimações 

e diligências necessárias. Às providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - 

MT, 13 de novembro de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5271 Nr: 77-98.2002.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELARMINA CÂNDIDA DE OLIVEIRA 

(ESPÓLIO), CASSIANO QUINTILHIANO REZENDE, HELAINE QUINTILHIANO 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: George Luiz Von Holleben - 

OAB:9299/0, SÉLIA BORGES DE MORAIS - OAB:10.226-MT, TATIANE 

CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT, WILLIAM SANTOS 

ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Spadini - 

OAB:9679/MT, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499-O/MT

 Fica Vossa Senhoria, na qualidade de parte interessada intimado para no 

prazo legal, providenciar o pagamento da diligênciado avaliador judicial, 

conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do 

Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado 

de avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 6196-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE, 

WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 358 de 975



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614 - 

OAB/MT, JAQUELINE CORREIA DA SIVA - OAB:24.087/OAB/MT, 

KARLA AMORIM MELO MARTINS - OAB:24.166/MT, LÉIA PAULA 

APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO 

- OAB:2.644/-MT

 Fica Vossa senhoria devidamente intimado, para apresentar no prazo 

legal contrarrazões ao recurso interposto pela acusação.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000730-24.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS XAVIER MACHADO OAB - MS7676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000730-24.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA IMPETRADO: CHEFE 

DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA Vistos. 1. 

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por TRÊS AMÉRICAS 

TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra ato coator 

do CHEFE DO POSTO FISCAL DE ALTO ARAGUAIA, visando ordem 

mandamental para liberação de mercadoria, contendo em seu bojo pedido 

liminar. 2. Alega que foi lavrado o termo de apreensão e depósito n. 

1138166-3, em decorrência de ato de fiscalização. 3. Aduz o impetrante 

que a apreensão seria ilegal, pois não poderia ter sido utilizada como meio 

coercitivo para recebimento de tributos. 4. Requer, ao final, concessão de 

medida liminar para determinar a liberação da mercadoria apreendida. 5. 

Assim sendo, passo à análise do pedido liminar. 6. Debruçando-me mais 

agudamente sobre o tema, e analisando com maior profundidade o teor do 

enunciado sumular 323 do STF, entendo que a aplicação deste refere-se 

apenas à cobrança de tributos anteriores à apreensão. Nesse ínterim, 

destaco trecho do acordão número 53969/2015, o qual corresponde a 

paradigma para o novo entendimento adotado: “Quanto ao verbete nº 323 

da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal, 

deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for 

utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não 

relacionados às apreendidas. Desse modo, se a mercadoria encontrar-se 

desacompanhada de nota fiscal, ou de comprovante do diferencial de 

alíquotas (se for o caso); estiver submetida ao regime especial de 

recolhimento de ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se 

verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, 

a Súmula não incide.” (TJMT, Apelação / Remessa Necessária 

53969/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). 7. Ao analisar os 

autos, verifico que, consoante o termo de apreensão e depósito n. 

1138166-3, a autoridade coatora, ao lavrar o mencionado TAD, também 

lançou o tributo de ICMS em relação ao contribuinte, ora impetrante, em 

virtude da presente operação de transporte, asseverando, inclusive, que 

o veículo ingressou no Estado de Mato Grosso sem promover parada no 

Posto Fiscal Henrique Peixoto, tampouco o registro no sistema eletrônico 

de passagem, o que justifica a manutenção da apreensão das 

mercadorias e impossibilita ao menos, a princípio, a incidência da Súmula 

323 do STF. 8. Nesse sentido encontram-se as seguintes construções 

jurisprudenciais: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO — 

DOCUMENTO PARTICULAR — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

— NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Inexiste ilegalidade na apreensão 

que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. O documento particular, 

contrato de locação, não constitui prova líquida e certa para o fim de 

impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de submetê-lo 

ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido (Apelação / Remessa Necessária 112118/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

QUESTÕES FÁTICAS - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa 

cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados à operação. A existência de questões 

eminentemente fáticas é suficiente para afastar a liquidez da prova para o 

fim de impetração de mandado de segurança, ante a necessidade de 

submetê-las ao contraditório, nos termos do artigo 333, II, do Código de 

Processo Civil. Sentença retificada. (TJMT, ReeNec 37443/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, 

Publicado no DJE 09/12/2015). 9. Trago a lume construção jurisprudencial 

para corroborar o exposto: REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — 

AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL 

INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na 

apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença 

retificada. (ReeNec 24759/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015) – 

(Sem grifos na redação original). 10. Assim, não resta caracterizado o 

relevante fundamento da demanda, conforme exigido pelo artigo 7º da Lei 

12.016/2009. 11. Ante ao exposto, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris, necessário à concessão da liminar pleiteiada. 12. Diante do 

exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à impetrante. 13. RECEBO a 

presente ação, eis que presentes os requisitos necessários. 14. Por 

conseguinte, considerando o teor da decisão proferida pela SEÇÃO DE 

DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

autos do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, por intermédio do relator do 

incidente, Desembargador José Zuquim Nogueira, em 15/03/2018, que 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento no território do Estado de Mato Grosso, que versem sobre “a 

legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre 

uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, 

ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime 

cautelar administrativo”, DETERMINO a suspensão do presente processo, 

até o deslinde do feito instalado na Seção de Direito Público do E. TJMT. 

15. INTIME-SE. 16. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário. 

Alto Araguaia/MT, 10 de dezembro de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55773 Nr: 1507-02.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fls.69/70, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 24549 Nr: 2027-35.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte requerente para se manifestar do laudo 

juntada as fls. 143/144.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86430 Nr: 4688-69.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU JOSÉ DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Luiz da Silva - 

OAB:14.723, Fernanda Silva - OAB:10.992, Rosângela de Souza 

Raimundo - OAB:11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 86430.

Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da SEGUNDA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE MINEIROS/MT, observado na espécie os dizeres do 

artigo 260 e seguintes do CPC/2015.

 2. Ante a certidão lavrada em 29/08/2017, DETERMINO que o gestor 

judiciário OFICIE ao juízo deprecante, solicitando o encaminhamento da 

procuração do advogado do polo ativo dos autos de origem.

3. Após, INTIME-SE o causídico para recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT.

 5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judiciário(a) com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 31 de agosto de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56540 Nr: 2302-08.2013.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da advogada da parte requerente para manifestar-se quanto a 

certidão do oficial de justiça de fls.68, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-72.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELIA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADÃO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000354-72.2017.8.11.0020. REQUERENTE: DEUSELIA BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ADÃO FERREIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança por meio da qual busca o reclamante receber valores 

supostamente não adimplidos pela parte contraria. A reclamada, em 

contestação informa não ter realizado o empréstimo informado pela 

reclamante. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a preliminar de 

incompetência do juizado especial uma vez que é possível a postulação 

contra pessoa não residente na comarca de Alto Araguaia/MT nos termos 

do art. 4, III da Lei n. 9.099/95. Atesta a reclamante que firmou contrato 

verbal de empréstimo e que o mesmo não foi quitado pela parte 

reclamante. Ressalto que, embora a parte reclamante afirma não ter 

recebido o valor, contudo, verificou-se pelos áudios acostados que as 

partes eram conviventes a época dos fatos e que, em realidade não se 

tratou de empréstimo, mas de mera liberalidade da reclamante em quitar 

dívidas do convivente. Assim, a pretendida ação caminha para a 

improcedência, pois não há nada a ser recebido. Diante do exposto, à 

vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-42.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURILENE NOGUEIRA BARRETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimo a vossa senhoria na qualidade de advogado da parte requerente, 

para que informe o endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

arquivamentos dos autos , no prazo de cinco dias.

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000039-46.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA DE SOUZA COSTA OAB - MT22049/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

EUGENIO PELACHIM (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de Intimar o Ministerio Publico para 

manifestar-se em 10 dias , 21 de novembro de 2018. GIRLEY CANDIDA 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33611260

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 34899 Nr: 1305-37.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGNON - 

OAB:12.099B/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT/8184-A, ROSMERI 

VALDUGA - OAB:11550/MT, VIVIANE CIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6373/MT

 Vistos, etc.Designada a produção de prova pericial (fl.160), o expert 

nomeado apresentou laudo pericial às fls. 164.Às fls. 167/167, a parte 

requerida solicitou a intimação do perito nomeado para promover a 

complementação do laudo pericial.Ocorre que o perito nomeado não reside 

mais nesta comarca, bem como não mais faz parte do quadro de peritos 

habilitados para realização de perícias médicas neste juízo, por este 

motivo, DESTITUO-O.Diante da necessidade de produção de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial a DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - 

MT, com endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, 

nº 658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na 

parte autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.DESIGNO o dia 19 de dezembro de 2018, às 16h30min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra.INTIME-SE a parte autora, 

constando no mandado o dever de comparecer no dia e no horário 

designados, sob pena de preclusão na produção de prova. Mantenho os 

valores de honorários periciais arbitrados às fls. 149. Considerando o 

depósito já realizado (fls. 156/157), intime-se a parte requerida, para, 

querendo, indicar assistente técnico.Para a realização da perícia, deverá a 

perita responder aos quesitos já elaborados pelas partes (fls. 14 e 56), 

apresentando laudo no prazo de 15 (quinze) dias. Na perícia deverá 

constar se há invalidez, permanente ou temporária; bem como o grau de 

incapacidade com a indicação da porcentagem de redução da 

incapacidade, se houver.Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente.Após 

a manifestação das partes, estando tudo devidamente certificado, 

façam-me os autos CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105683 Nr: 5288-97.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por CRISTINA SILVA 

FERREIRA, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

O exequente apresentou a planilha de cálculos às fls. 73/75.

Intimado o executado manifestou-se à fl. 77 vº, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo exequente, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV.

 É, em síntese, o relatório. DECIDO.

Sendo assim, ante a concordância expressa do executado, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 73/75 dos autos.

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, decido o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no valor devido, 

de acordo com cálculo apresentado às fls. 73/75.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as 

determinações, e após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 06 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88512 Nr: 19869-88.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANIA BOTELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos, etc.Designada a produção de prova pericial, o expert nomeado 

apresentou laudo pericial às fls. 104/105.Intimadas para manifestarem 

quanto às conclusões do mesmo, a parte autora (fl. 108) requer a não 

homologação do laudo pericial apresentado, bem como a designação de 

nova perícia médica, pois nenhum dos quesitos apresentados está 

respondido no laudo pericial. De igual modo, a parte requerida manifestou 

(fl.109/110) requer a complementação do laudo pericial.Considerando que 

o perito nomeado não reside mais nesta comarca, bem como não mais faz 

parte do quadro de peritos habilitados para realização de perícias médicas 

neste juízo, O DESTITUO.Contudo, diante da necessidade de produção de 

prova pericial, NOMEIO perita judicial a DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093 - MT, com endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida 

Rio Branco, nº 658, Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de 

perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.DESIGNO o dia 19 de dezembro de 

2018, às 16h00min, para realização da perícia médica, no endereço 

supra.INTIME-SE a parte autora, constando no mandado o dever de 

comparecer no dia e no horário designados, sob pena de preclusão na 

produção de prova. Mantenho os valores de honorários periciais 

arbitrados às fls. 92. Considerando o depósito já realizado (fls. 98/100), 

intime-se a parte requerida, para, querendo, indicar assistente 

técnico.Para a realização da perícia, deverá a perita responder aos 

quesitos já elaborados pelas partes (fls. 09/11 e 97), apresentando laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias. Na perícia deverá constar se há invalidez, 

permanente ou temporária; bem como o grau de incapacidade com a 

indicação da porcentagem de redução da incapacidade, se houver.Com a 

juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, sucessivamente.Após a manifestação das partes, 

estando tudo devidamente certificado, façam-me os autos CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30895 Nr: 2276-56.2007.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VADLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADD, MKDDL, IHDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 No entanto, como medida de cautela, e como forma de lídima justiça, 

entendo que a diminuição dos valores a título de alimentos é a medida que 

se impõe.Assim, considerando que houve alteração no binômio 

necessidade/possibilidade, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

EXONERAR o pagamento da pensão alimentícia em relação à filha Maria 
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Carolyne Dezinho da Luz, mantendo, por ora, a quantia de 20% do salário 

mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 190,80 (cento e noventa 

reais e oitenta centavos), em relação ao filho Igor Henrique Dezinho da 

Luz. Para tanto, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Município de Nova Olímpia/MT, 

dando-se ciência quanto à redução dos alimentos para o patamar de 20% 

(vinte por cento) do salário mínimo.Por fim, registra-se apenas que o direito 

que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Pelo prosseguimento do feito, verifica-se que 

a primeira tentativa de conciliação restou inexitosa, pois os requeridos não 

foram devidamente intimados da sua realização. Desta feita, em 

manifestação de fls. 70/71, o requerente apresentou endereços os quais 

possibilitam a renovação do mandado de citação. Assim, para justa e 

eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual Civil prima 

pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução amigável da 

demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca, para inclusão 

dos autos em pauta de audiência de conciliação/mediação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145717 Nr: 8209-24.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARIBÓ AGRO PECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ANTONIO ZANDONADI, MARIA 

INÁCIA CAMARGO ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persion Aldemani Martins de 

Freitas - OAB:MT-17.803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

Embargos à Execução opostos por LINDOMAR ANTONIO ZANDONADI e 

MARIA INÁCIA CAMARGO ZANDONADI.Custas e honorários pelos 

executados, fixados estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da execução, restando suspensa a obrigação, em observância ao 

disposto no art. 98 do CPCCom o trânsito em julgado, traslade-se cópia da 

decisão para os autos principais, devendo prosseguir-se a execução com 

a intimação do credor para requerer o necessário ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção sem resolução de mérito.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95368 Nr: 4762-67.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA EUZEBIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Execução de Sentença intentada por HELENA 

EUZEBIA DE QUEIROZ em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a citação do executado para, 

querendo, opor embargos.

A executada apresentou embargos à execução às folhas 60/63.

Às folhas 64, compareceu a exequente dizendo concordar com a 

executada/embargada, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 66/67 houve a homologação dos cálculos e determinado a 

expedição dos RPV’s.

 Às folhas 70/71, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 72/73.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

 INTIME-SE a parte autora para que informe os dados bancários para 

proceder com o levantamento dos valores mediante alvará, ficando dede 

já autorizada sua expedição.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 4060-29.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO HELIODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Execução de Sentença intentada por JOSÉ CICERO 

HELIODORO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a citação do executado para, 

querendo, opor embargos.

A executada apresentou embargos à execução às folhas 91/93.

Às folhas 104v, compareceu a exequente dizendo concordar com a 

executada/embargada, pugnando pela homologação dos cálculos 

apresentados.

Às folhas 105 houve a homologação dos cálculos e determinado a 

expedição dos RPV’s.

 Às folhas 106/107, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 108/109.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

 Expeça-se alvará para levantamento dos valores.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136682 Nr: 2589-31.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ETIENE PEREIRA, IVEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão emitida com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa no 

seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o seu 

endereço atual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96116 Nr: 5294-41.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSINETE DOS SANTOS, TKR, TLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIL CUSTÓDIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO COSTA 

MARQUES COBELINO - OAB:5.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidão do 

senhor oficial de Justiça:

 Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do MM. 
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Juiz de Direito da 1ª Vara, deixei- de dar cabal cumprimento ao r. mandado 

de código 96116 de letra A) por falta de atualizações de cópias de 

matriculas dos imóveis: referente aos imóveis de letra a) matriculado sob 

nº 3350, b) matriculado sob nº 1.625 e letra c) 6.395.

 Bem como para avaliar o imóvel de letra D) que trata-se de uma área de 

terras rurais, se faz necessário que a parte autora forneça cópia da 

matrícula atualizada, coordenadas geográfica e croqui de localização do 

imóvel, feita por um engenheiro. Devolvo o r. mandado na central e 

aguardo novas determinações.

 O referido é verdade e dou fé. Barra do Bugres - MT. 26 de Setembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44282 Nr: 508-90.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES DE DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer os 

dados bancarios para a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88217 Nr: 3977-42.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44174 Nr: 400-61.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para intimar a parte autora a fornecer os dados bancarios para 

a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52378 Nr: 3129-26.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339, MAURICIO 

DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24531 Nr: 1107-68.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A EDNO CAMPOS DA ROCHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93255 Nr: 3110-15.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para intimar a parte autora a fornecer os dados bancarios para 

a confecção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36807 Nr: 3182-12.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONSOLADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível identificar nos cálculos de fls. 120/121 o 

valor dos juros para efetuar o cadastro do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110941 Nr: 2301-54.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA BORGES, AGLIMAR 

PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível identificar nos cálculos de fls. 130 o valor 

total dos juros para efetuar o cadastro do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126727 Nr: 4574-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 363 de 975



 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnção a Execução

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000039-46.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA DE SOUZA COSTA OAB - MT22049/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

EUGENIO PELACHIM (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de Intimar o Ministerio Publico para 

manifestar-se em 10 dias , 21 de novembro de 2018. GIRLEY CANDIDA 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33611260

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000039-46.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA DE SOUZA COSTA OAB - MT22049/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA (IMPETRADO)

EUGENIO PELACHIM (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de Intimar o Ministerio Publico para 

manifestar-se em 10 dias , 21 de novembro de 2018. GIRLEY CANDIDA 

FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33611260

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116233 Nr: 5527-67.2016.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FRANCISQUETTI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS N.º 5527-67.2016.811.0008 – código116233

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LUCIENE FRANCISQUETTI DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ANDRE DA SILVA FERREIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

LUCIENE FRANCISQUETTI DA SILVA requerendo a interdição de ANDRE 

DA SILVA FERREIRA (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito 

aplicam-se as disposições de ordem material e processual insculpidas nas 

Leis nºs. 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 

(Código Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 

3º do Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. 

Comina, também, o artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados 

em tóxicos; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A 

capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O 

artigo 1767, do Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a 

curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos; IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. 

Considerando, também, que o artigo 84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: 

“A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º 

- Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei; e, § 3º - A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível”. 14. Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei 

nº.13.146/2015 que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da 

curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

§2º- A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do interditando”. 15. Também, considerando que o artigo 5º da 

Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A pessoa com deficiência será protegida 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 

crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a 

teor do cominado no artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado 

e o desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 
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sentido de que o Interditando é portador de paralisia cerebral incapacitante 

mantendo o requerido incapaz de realizar atividades pessoais básicas, 

bem como o impossibilitando de reger sua auto gestão sócio econômica, 

sendo estas ações efetuadas somente com auxílio de terceiros. Foi 

relatando ainda pelo expert, que o requerido apresenta circunstancias que 

reduzem seu discernimento. 22. Assim, diante das provas produzidas e do 

não oferecimento de impugnação, o deferimento do pedido inicial é medida 

que se impõe. 23. Nomeio curador a Sra. LUCIENE FRANCISQUETTI DA 

SILVA (qualificado nos autos), sob compromisso, com a lavratura e 

expedição do respectivo termo de curatela, a quem outorgo poderes para, 

em nome da interditando levantar, benefício assistencial e/ou 

previdenciário, e representar os interesses dele perante órgãos públicos 

ou instituições privadas, especialmente em assuntos relacionados à sua 

saúde física e/ou mental (hospitais, ambulatórios, instituições para 

tratamento em regime ambulatorial e/ou de internação etc.). 24. Atendendo 

ao disposto no artigo 84, § 3º, da Lei 13.146/2015, e diante da 

impossibilidade de previsão da duração da incapacidade da parte 

requerida, a curatela permanecerá até eventual cessação da 

incapacidade do interditando. 25. Não havendo patrimônio a ser 

administrado, se faz desnecessária a especialização de hipoteca ou a 

apresentação de caução para o exercício do encargo, ficando o curador 

dispensado da prestação de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 

13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o encargo de 

curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo que 

eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita. P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 8 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133671 Nr: 756-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 756-75.2018.811.0008-código133671

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA DE JESUS

PARTE REQUERIDA: MAICON JESUS DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

MARIA SEBASTIANA DE JESUS requerendo a interdição de MAICON 

JESUS DOS SANTOS (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito 

aplicam-se as disposições de ordem material e processual insculpidas nas 

Leis nºs. 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 

(Código Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 

3º do Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. 

Comina, também, o artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados 

em tóxicos; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A 

capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O 

artigo 1767, do Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a 

curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e 

os viciados em tóxicos; IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. 

Considerando, também, que o artigo 84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: 

“A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua 

capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º 

- Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei; e, § 3º - A definição de curatela de pessoa com 

deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 

necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo 

possível”. 14. Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei 

nº.13.146/2015 que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados 

aos direitos de natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da 

curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

§2º- A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 

sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 

interesses do interditando”. 15. Também, considerando que o artigo 5º da 

Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A pessoa com deficiência será protegida 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 

crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a 

teor do cominado no artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado 

e o desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 

sentido de que o Interditando é portador de Síndrome de Down com 

Retardo Mental Grave incapacitante mantendo o requerido incapaz de 

realizar atividades pessoais básicas, bem como o impossibilitando de 

reger sua auto gestão sócio econômica, sendo estas ações efetuadas 

somente com auxílio de terceiros. Foi relatando ainda pelo expert, que o 

requerido apresenta circunstancias que reduzem seu discernimento. 22. 

Assim, diante das provas produzidas e do não oferecimento de 

impugnação, o deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. 23. 

Nomeio curador a Sra. MARIA SEBASTIANA DE JESUS (qualificado nos 

autos), sob compromisso, com a lavratura e expedição do respectivo 

termo de curatela, a quem outorgo poderes para, em nome da interditando 

levantar, benefício assistencial e/ou previdenciário, e representar os 

interesses dele perante órgãos públicos ou instituições privadas, 

especialmente em assuntos relacionados à sua saúde física e/ou mental 

(hospitais, ambulatórios, instituições para tratamento em regime 

ambulatorial e/ou de internação etc.). 24. Atendendo ao disposto no artigo 
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84, § 3º, da Lei 13.146/2015, e diante da impossibilidade de previsão da 

duração da incapacidade da parte requerida, a curatela permanecerá até 

eventual cessação da incapacidade do interditando. 25. Não havendo 

patrimônio a ser administrado, se faz desnecessária a especialização de 

hipoteca ou a apresentação de caução para o exercício do encargo, 

ficando o curador dispensado da prestação de contas prevista no artigo 

84, § 4º da lei 13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o 

encargo de curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo 

que eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita. P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 8 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42959 Nr: 2982-68.2009.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ESCOBAR VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97723 Nr: 264-88.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 1294-08.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRETORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E 

DISTRIBUIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RADIO FM 

NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno José Ricci Boaventura 

- OAB:9.271

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130463 Nr: 6805-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PATRICIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)Proceder a intimação do advogado da 

parte autora da decisão de fls. 115;

Visto em correição,

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114461 Nr: 4432-02.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMCZAK & CIA LTDA - ME, OZENIR MARCOS 

TOMCZAK, REGIANE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a Intimação do advogado da parte autora que decorreu o prazo 

de 01(um) anos, sendo assim se manifeste-se no prazo legal, para 

requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 892-82.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALBERTO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50316 Nr: 1582-48.2011.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOEL MAFEI DA COSTA, VALDIR 

ABRAÃO COTRIN, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125420 Nr: 3890-47.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/O, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129772 Nr: 6414-17.2017.811.0008

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JORGE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Terceiros Interessados

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 6414-17.2017.811.0008 – código 129772

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOAO JORGE DA COSTA

PARTE REQUERIDA: MARIA DIAS DA COSTA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Decido. 8. Trata-se de AÇÃO DE CURATELA ajuizada por 

JOÃO JORGE DA COSTA requerendo a interdição de MARIA DIAS DA 

COSTA (qualificados nos autos). 9. Ao presente feito aplicam-se as 

disposições de ordem material e processual insculpidas nas Leis nºs. 

10.406, de 10/01/2002 (Código Civil); nº. 13.105, de 16.03.2015 (Código 

Processual Civil) e nº. 13.146, de 06.07.2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). 10. Dispõe, pois, nesse sentido, primeiramente, o artigo 3º do 

Código Civil: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de dezesseis anos”. 11. Comina, também, o 

artigo 4º, do mesmo diploma legal: “São incapazes, relativamente a certos 

atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores 

de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos; III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos 

indígenas será regulada por legislação especial”. 12. O artigo 1767, do 

Código Civil, também disciplina que: “Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade; II – (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 

IV – (Revogado); V - os pródigos”. 13. Considerando, também, que o artigo 

84 da Lei nº. 13.146/2015 comina que: “A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º - Quando necessário, a 

pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei; e, § 3º - 

A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”. 14. 

Também, considerando que, na esteira do artigo 85 da Lei nº.13.146/2015 

que: “A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. §1º- A definição da curatela não alcança 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. §2º- A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do interditando”. 15. Também, 

considerando que o artigo 5º da Lei nº. 13.146/2015 dispõe que: “A 

pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 

tratamento desumano ou degradante. 16. Por fim, a teor do cominado no 

artigo 755 do Código de Processo Civil: “Na sentença que decretar a 

interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da 

interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito; II - considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências.§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor 

possa atender aos interesses do interditando”. 17. Da análise conjugada 

dos dispositivos legais retro transcritos, presentemente, extrai-se a 

conclusão, primeiro, que no ordenamento jurídico pátrio não mais 

remanesce a incapacidade absoluta, exceto em razão do fator idade; 

porém, segundo, factível ainda o decreto de interdição com nomeação de 

curador para pessoa que necessita de permanente amparo, para a prática 

dos mais elementares atos da vida civil, tão somente, restrito a efeitos de 

natureza patrimonial. 18. Na exordial, destacou a requerente que o 

interditando é incapaz de reger sua pessoa, necessitando assim a 

presença de um curador. 19. Nesse contexto que o pedido inicial comporta 

apreciação e solução de modo que o presente processo de nomeação de 

curador observará os preceitos legais retro explicitados que regerão os 

fatos submetidos a eles. 20. Convém mencionar que a prova carreada aos 

autos é segura para alicerçar o deferimento do pedido inicial. 21. 

Corroborando a documentação acostada, o exame pericial é conclusivo no 

sentido de que o Interditando é portador de transtorno mental CID 10 F03- 

Demência incapacitante mantendo a requerida incapaz de realizar 

atividades pessoais básicas, bem como o impossibilitando de reger sua 

auto gestão sócio econômica, sendo estas ações efetuadas somente com 

auxílio de terceiros. Foi relatando ainda pelo expert, que o requerido 

apresenta circunstancias que reduzem seu discernimento. 22. Assim, 

diante das provas produzidas e do não oferecimento de impugnação, o 

deferimento do pedido inicial é medida que se impõe. 23. Nomeio curador o 

Sr. JOÃO JORGE DA COSTA (qualificado nos autos), sob compromisso, 

com a lavratura e expedição do respectivo termo de curatela, a quem 

outorgo poderes para, em nome da interditando levantar, benefício 

assistencial e/ou previdenciário, e representar os interesses dele perante 

órgãos públicos ou instituições privadas, especialmente em assuntos 

relacionados à sua saúde física e/ou mental (hospitais, ambulatórios, 

instituições para tratamento em regime ambulatorial e/ou de internação 

etc.). 24. Atendendo ao disposto no artigo 84, § 3º, da Lei 13.146/2015, e 

diante da impossibilidade de previsão da duração da incapacidade da 

parte requerida, a curatela permanecerá até eventual cessação da 

incapacidade do interditando. 25. Não havendo patrimônio a ser 

administrado, se faz desnecessária a especialização de hipoteca ou a 

apresentação de caução para o exercício do encargo, ficando o curador 

dispensado da prestação de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 

13.146/2015. 26. Acresce, também, a circunstância que o encargo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 367 de 975



curador representa ônus demasiadamente exacerbado sendo que 

eventuais bens do Interditando somente serão passíveis de alienação 

mediante prévia autorização judicial. 27. Em observância ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015, e no artigo 

9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no DJE 

e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do 

interditando e do curador, a causa da curatela e seus limites e, não sendo 

total a curatela, os atos que o interditando poderá praticar autonomamente. 

28. Nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro 

da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 29. Ciência ao 

Ministério Público. 30. Sem custas ou honorários, eis que o feito tramita 

sob o pálio da justiça gratuita. P.I. Cumpra-se

Eu, Edmilson Parreira Polegati, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 8 de novembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97138 Nr: 6083-40.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DAS NEVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106941 Nr: 6080-51.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MEDEIROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSAO - OAB:20.647, MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95395 Nr: 4777-36.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96308 Nr: 5433-90.2014.811.0008

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALVES DE ARAUJO, EUZA DE 

JESUS RIBEIRO, TEREZINHA DA SILVA ARCANJO, SILVIA SANDRA 

DURAIS DE LIMA, GELSA DA SILVA SOARES, JOSEPHA APARECIDA DE 

BARROS, VILMA DA SILVA CHEQUIM NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:17573, GIVANILDO GOMES - OAB:12.635

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124819 Nr: 3648-88.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 
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Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101634 Nr: 2666-45.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILENE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103486 Nr: 3773-27.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARTINS DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98019 Nr: 476-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA MARIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 4152-02.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94590 Nr: 4157-24.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA - OAB:, 

JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES 

LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117606 Nr: 6359-03.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILNARA FERREIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94158 Nr: 3790-97.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA GARCIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95145 Nr: 4615-41.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINERI SOUZA NASCIMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95829 Nr: 5088-27.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO TORRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97571 Nr: 149-67.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA GUEDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:MT-17.378, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94601 Nr: 4168-53.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI FELIZARDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95153 Nr: 4623-18.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO LUIZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101419 Nr: 2517-49.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MIRANDA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101423 Nr: 2521-86.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117537 Nr: 6320-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMARIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Defiro o pedido de fls. 65, posto que determino que oficie-se o 

CREA/MT, para que indique profissional habilitado para realização de 

trabalho técnico profissional, sob o objeto dos autos, anotando-se que a 

aceitação graciosa do encargo proporcionará preferência nas futuras 

nomeações cujo pagamento seja arcado por uma ou ambas as partes.

3. Com a vinda do laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se no 

prazo legal.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101551 Nr: 2617-04.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108888 Nr: 1085-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE LOPES DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94156 Nr: 3788-30.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE MARIA FERREIRA CEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER N. DE 

OLIVEIRA - OAB:8.604/MT, CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745/MT, ELISABETE RUTE RIETH - OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97469 Nr: 77-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113561 Nr: 3816-27.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BROETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16.718- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98745 Nr: 930-89.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES 

- OAB:17504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97741 Nr: 279-57.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILLEI DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 
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presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101462 Nr: 2559-98.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101738 Nr: 2742-69.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106575 Nr: 5859-68.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106549 Nr: 5835-40.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DA SILVA BONDESPACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101456 Nr: 2554-76.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102240 Nr: 3039-76.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE FATIMA TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 373 de 975



OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROCURADOR

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97999 Nr: 456-21.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gilda Felizardo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89235 Nr: 4967-33.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIGUEIOCHI UMENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101252 Nr: 2405-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101428 Nr: 2526-11.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82481 Nr: 4197-74.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maristela de Lima da Silva, ESPOLIO JOSE LAZARO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAAC GERALDO ORMOND, ERICA PAULA DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Trata-se de pedido do exequente em que se requer a penhora no rosto 

dos autos da ação de ordinária nº. 1017-22.2005.811.0032, código n° 

15509, que tramita na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, até o 

limite do crédito exequendo, qual seja, R$ 380.735,63 (trezentos e oitenta 

mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

2. Nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil, é perfeitamente 

possível a realização da penhora sobre crédito do devedor em outro 

processo judicial, mediante averbação no rosto dos autos, vejamos:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 
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direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado.

3. Sobre a temática, ainda preleciona o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA 

DO TÍTULO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE. II) PENHORABILIDADE DE 

CRÉDITO NO ROSTO DE AUTOS JUDICIAIS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - 

AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE - 

POSSIBILIDADE - III) RECURSO IMPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade é incabível quando houver a necessidade de instrução 

probatória. É possível a penhora de crédito no rosto de autos judiciais, 

ainda que se trate de execução provisória, pois ausente previsão legal de 

impenhorabilidade nessa hipótese. (QUARTA CÂMARA CÍVEL RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 23505/2007. Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO 

GOMES).

4. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 

293/294, e por conseguinte determino a expedição de Carta Precatória à 

Comarca de Rosário Oeste-MT, a fim de que proceda com a penhora no 

rosto dos autos nº 1017-22.2005.811.0032, código n° 15509, em trâmite 

na Comarca alhures mencionada.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 Vistos;

1. Levando-se em consideração que a parte executada (Sr. Carlos Alberto 

Capeletti e Outros) pleiteou pela produção de prova técnica às fls. 266, 

nomeio a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, devidamente 

cadastrada no sito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via carta de 

intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o 

encargo, indicando o nome e a qualificação completa do profissional 

habilitado com inscrição no órgão competente, bem como proposta de 

honorários.

2. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 3. Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert 

indicado pela empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, para que, em 

10 (dez) dias, apresente proposta de honorários. Apresentada a proposta 

de honorários periciais, abra-se vistas à parte executada para que sobre 

ela se manifeste no prazo legal. Os encargos decorrentes da perícia 

serão suportados integralmente pela parte executada, que postulou a 

realização de tal prova técnica, devendo a mesma efetuar o depósito do 

valor integral dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a 

proceder o levantamento de 50% da quantia depositada, para realização 

dos trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o perito iniciar os trabalhos imediatamente, após a 

concordância das partes quanto à proposta de honorários, ou de decisão 

que solucione eventual discórdia. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação 

(Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

4. Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 4180-67.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GRENZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103724 Nr: 3927-45.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16.261-0, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90649 Nr: 935-48.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA ALVES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:MT/17.757, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17.591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 
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encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123230 Nr: 2735-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVAIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98009 Nr: 466-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101457 Nr: 2555-61.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FERREIRA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111559 Nr: 2636-73.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DEZINHO DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106551 Nr: 5837-10.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106577 Nr: 5861-38.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 
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- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106578 Nr: 5862-23.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ANDRÉ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101743 Nr: 2747-91.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMINA PEREIRA CELESTRINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97574 Nr: 152-22.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA SANTINELO GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94587 Nr: 4154-69.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZILEI ARDAIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97993 Nr: 450-14.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99893 Nr: 1592-53.2015.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101440 Nr: 2538-25.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101455 Nr: 2553-91.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101707 Nr: 2711-49.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA HELENA DE ARRUDA JOSETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117332 Nr: 6197-08.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97551 Nr: 137-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CATIA CAYRES CORSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:5.746-RO

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 
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determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 3766-35.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE APARECIDA ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103483 Nr: 3770-72.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILZA ZANAIDE FIRMO,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 2736-62.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GILDENIR JAQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123019 Nr: 2628-62.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96263 Nr: 5402-70.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL SILVA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101731 Nr: 2735-77.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127993 Nr: 5351-54.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121510 Nr: 1718-35.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ APARECIDA CUNHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96249 Nr: 5388-86.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO FERREIRA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101731 Nr: 2735-77.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106574 Nr: 5858-83.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 
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2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97738 Nr: 277-87.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101401 Nr: 2501-95.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIQUELINA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117475 Nr: 6281-09.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE DA COSTA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101619 Nr: 2651-76.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERONIMA ALVES GUIMARAES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104162 Nr: 4235-81.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PONCIANA DE SOUZA ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106576 Nr: 5860-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA FLORES FALANQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103499 Nr: 3785-41.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DE QUEIROZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95601 Nr: 4936-76.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA EUGENIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101430 Nr: 2528-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2745-24.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENE DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101695 Nr: 2702-87.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINA AGOSTINHA RONDON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101699 Nr: 2705-42.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARIA LEITE LAGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 3774-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117476 Nr: 6282-91.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101550 Nr: 2616-19.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98741 Nr: 926-52.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PEREIRA DE SOUZA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES 

- OAB:17504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101702 Nr: 2707-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 
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complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110731 Nr: 2182-93.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINOEFA TESSER PARRA SANTILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101554 Nr: 2620-56.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIDE SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101744 Nr: 2748-76.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE BUENO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Roberto Silva E Taques 

- OAB:MT. 17.504

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 2625-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY TATIANE VIDRAGO OENNING DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101416 Nr: 2515-79.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111557 Nr: 2634-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJA DA SILVA TALVANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130463 Nr: 6805-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PATRICIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento.

Em caso de inércia, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138863 Nr: 3839-02.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O

 Vistos.

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se 

pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, notadamente de natureza testemunhal, justificando sua pertinência, 

já que será com base em suas alegações que será analisada a 

necessidade de sua produção.

2. A seguir, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143010 Nr: 6688-44.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE FRANCISCO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria Por Invalidez ou 

Auxílio Doença manejada por Cleonice Francisco da Silva Santos em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos.

 2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Nova Olímpia/MT para 

que indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia 

médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53264 Nr: 4016-10.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEANE ALVES DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR SANTOS REIS 

- OAB:22096, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando a manifestação de fls. 105/106 e fls. 109/109-v°, em 

havendo valor remanescente na execução, intime-se a parte devedora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento do valor do 

débito, ou comprove que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

Após o transcurso no prazo assinalado, tornem-me os autos conclusos 

para liberação dos valores depositados nos autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116115 Nr: 5439-29.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRENI LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Levando-se em consideração que os valores depositados, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada nos autos.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Após, nada mais sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 145449 Nr: 8095-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 

189, II, CPC).2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, . Havendo prova pré-constituída da paternidade (fls. 

12), defiro os alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da 

Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do valor real percebido pelo requerido, em 30% (trinta por 

cento) da remuneração, devido a partir da citação, a ser depositado na 

conta bancária do Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, não 

podendo ser inferior ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, equivalente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos). Desta feita, intime-se a parte autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, traga aos autos o número da conta a ser depositado o 

valor deferido.. 5. Considerando a existência do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação.6. Após, cite-se o requerido para, 

querendo, responder aos termos da ação no prazo de 15 dias. Intime-se, a 

parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência implicará 

extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 5.478/68. 

Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.8. 

Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).9. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).10. Notifique-se o Ministério 

Público, para que, querendo, compareça a audiência.11. Retifique-se a 

autuação quanto ao tipo da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97474 Nr: 78-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA RAMOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979, LUCIANA GOMES DE FREITAS - OAB:MT 14.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101447 Nr: 2545-17.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MEIATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 2622-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE MARGARIDA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103549 Nr: 3824-38.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROSA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n° 85560/2016, bem como o Ofício Circular nº 

356/2018-DAPI-CGJ da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso 

determinando a remessa das ações desta natureza, independente da 

complexidade da matéria e necessidade da produção da prova pericial aos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública/Juizados Especiais Cíveis, nos 

termos da Resolução n. 004/2014/TP, declaro INCOMPETENTE o Juízo da 

2º Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar o 

presente feito e, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

encaminhados ao cartório distribuidor desta comarca, para que sejam 

redistribuídos para o Juizado Especial da Fazenda Pública/Juizado 

Especial Cível desta comarca.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114340 Nr: 4353-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACS, THAIS DE SOUZA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE JESUS SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4353-23.2016.811.0008 – CÓD. 114340

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: JOSE ANDRE CARVALHO SILVA e THAIS DE 

SOUZA CARVALHO DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ALEX DE JESUS SILVA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Alex de Jesus Silva 

Filiação: Caetano Avelino da Silva e Natalia Marioa de Jesus, brasileiro(a), , 

Endereço: Fazenda Bonanza, Bairro: Vila Vista Alegre Abuna, Cidade: 

Porto Velho-RO

FINALIDADE: INTIME-SE a parte requerida a comparecer a sessão de 

mediação e conciliação designada para o dia 26 DE FEVEREIRO DE 2019, 

ÀS 15:00 HORAS, à realizar-se no prédio do Juizado Especial, localizado 

NA RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, 408, MARACANÃ, B. BUGRES-MT, 

em conformidade com a certidão abaixo transcrita.

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por J. A. C. S. em 

face do requerido acima qualificado, fundada no art. 1.630 do Código Civil, 

onde pleiteia 39,77% do salário mínimo vigente e mais 50% das despesas 

extras, tais como saúde, materiais escolares e vestimenta.

CERTIDÃO: CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Paulo Alves 

da Silva Júnior, digitei.

Barra do Bugres - MT, 6 de dezembro de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140011 Nr: 4567-43.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA CARNEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOW HELMETS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da publicação da sentença retro, não constar a intimação do 

procurador do requerido. Sendo assim intimo o requerido na pessoa de 

seu advogado para ciência da r. sentença a seguir transcrita: "Dispositivo 

final: 26. Isto posto, e o que mais consta dos autos, RESOLVO O MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. 27. Transitado 

em Julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101017 Nr: 2261-09.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DOMINGOS, MARIA APARECIDA DE LIMA 

DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ORLANDO LUIZ, RAIMUNDA 

LUZIA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 em face da redesignação da audiência e da certidão do sr. Oficial, de 

justiça, intimo o advogado da parte requerente para informar nos 

presentes autos, endereço atualizado da parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48563 Nr: 374-29.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA LEITE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Janeiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136784 Nr: 2652-56.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSS, JDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Março de 2019 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145355 Nr: 8040-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON THIAGO DO VALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DA CRUZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO FANAIA CASTRILLON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Março de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145430 Nr: 8087-11.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA PEIXOTO, JANETE MARIA DE 

SOUZA, PHCDSP, LVCP, PVCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Feveiro de 2019 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139161 Nr: 3998-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGFDA, PAMELA DA GAMA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIAS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Feveiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145601 Nr: 8162-50.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDSM, HMDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCA, CRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Feveiro de 2019 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145431 Nr: 8088-93.2018.811.0008

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA TORRES DO NASCIMENTO, VLMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 28 de Feveiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101017 Nr: 2261-09.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DOMINGOS, MARIA APARECIDA DE LIMA 

DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ORLANDO LUIZ, RAIMUNDA 

LUZIA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Ante o teor da certidão de fls. 63, redesigno a audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 

13h50min(MT), consignando que incumbe(m) a(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do Juízo, 

nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação 

(AR) e do comprovante de recebimento. Advertindo, desde já, que caso a 

testemunha arrolada não compareça a solenidade aprazada, será 

presumida desistência quanto sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do 

Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93001 Nr: 2910-08.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VERA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival da Cruz Dias - 

OAB:19.538/MT

 Intimação da defesa que proceda a juntada nos autos do documento 

comprobatório da doença mental alegada e da dependência química do réu 

Edson Vera da Silva, brasileiro,solteiro, natural de Barra do Bugres/MT, 

data de nascimento:22/04/1988, filiação:Ana Maria Vilhalba e Fábio 

Ferreira da Silva, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Barra do 

Bugres/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130309 Nr: 6711-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO EWALD VENTURI DE OLIVEIRA 

RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GARCIA VENTURI 

RUTZ - OAB:23597/MT

 Ante o exposto, indefere-se o pedido formulado pela DPE. II – Por outro 
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lado, não havendo o réu RODOLFO EWALD VENTURI DE OLIVEIRA 

alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de março de 2019 às 16h40, data única 

disponível.Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .Em se tratando de 

informante/testemunha residente fora dos limites da Comarca, expeça-se 

carta precatória para inquirição, conforme a designação do Juízo 

Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida à 

missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto a 

este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).Advirta-se, desde 

logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP, 

podendo a parte, comprometida com a duração razoável do processo 

(CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por ocasião da 

audiência neste Juízo.Não localizada alguma das pessoas a serem 

inquiridas, intime-se a parte interessada na inquirição para que, em 05 

(cinco) dias, indique o respectivo paradeiro ou a substitua, desde já 

assentado que o silêncio será interpretado como desistência tácita, 

prosseguindo o feito em seus demais termos. Intimem-se todos.SERVE 

CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.Barra do Bugres-MT, 05 

de julho de 2018. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135022 Nr: 1574-27.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA, MARIA RITA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466, Lourival da Cruz Dias - OAB:19.538/MT

 Autos: 1574-27.2018.811.0008 - Código: 135022.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de 

informações constantes no inquérito policial, laudo pericial e o material 

apreendido, mormente nos depoimentos das testemunhas.

 II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir de modo insofismável, 

a partir da defesa prévia oferecida, pela manifesta improcedência das 

acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, 

RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA 

e MARIA RITA RODRIGUES DA SILVA, tendo-as como incursas nas 

sanções penais dos arts. 33, caput, c/c art. e 40, lll, ambos da Lei 

11.343/06, com as implicações da Lei 8.072//90.

III – Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.

IV – Quanto às repostas à acusação, não há como acolher a postulação 

das Defesas mantendo-se a decisão deste Juízo pelos próprios 

fundamentos eis que referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais 

serão analisadas na audiência de instrução e julgamento.

V – Designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de abril 

de 2019, às 14 horas.

Vl – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas, bem como as rés .

VlI – Providencie a CITAÇÃO dos acusados na forma do art. 56 da Lei 

11.343/06.

VlII – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silencio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

lX – Ciência ao MPE e intime-se a Defesa.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres-MT, 17 de julho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135151 Nr: 1653-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22449/0

 Intimação do patrono constituído para, no prazo legal, apresentar recurso 

de apelação, face o réu ter interesse em recorrer,Humberto Morais Gomes 

- OAB/MT 22.449.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-39.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000044-39.2016.8.11.0008. REQUERENTE: LEDIR DA SILVA TAQUES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Expeça-se certidão de crédito em favor da 

parte autora, conforme requerido no Id. 12905792. Após tudo cumprido, e 

nada mais requerido pelas partes arquive-se os autos procedendo com as 

baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 07 de dezembro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA TIGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 
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DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000703-77.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 31.000,00 ESPÉCIE: 

[CONSÓRCIO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALAN DA SILVA TIGRE Endereço: Rua Jose Antônio 

Farias, 603, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 126, - ATÉ 1099 - LADO ÍMPAR, 

CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-000 Senhor(a): ALAN DA 

SILVA TIGRE A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/01/2019 Hora: 14:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 10 de dezembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA TIGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000703-77.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 31.000,00 ESPÉCIE: 

[CONSÓRCIO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALAN DA SILVA TIGRE Endereço: Rua Jose Antônio 

Farias, 603, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 126, - ATÉ 1099 - LADO ÍMPAR, 

CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/01/2019 Hora: 14:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 10 

de dezembro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO STENIO BILLIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTATIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000793-85.2018.8.11.0008 Valor da causa: R$ 11.242,96 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROMULO STENIO BILLIERI 
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Endereço: Rua Santa Catarina, 320, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT 

- CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: PORTATIL EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA EIRELI Endereço: RUA PEDRO LOBO, 230, CENTRO, 

JOINVILLE - SC - CEP: 89201-430 Senhor(a): ROMULO STENIO BILLIERI A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA REDESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 22/01/2019 Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Barra do Bugres - MT, 10 de dezembro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIELLI ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000756-58.2018.8.11.0008. REQUERENTE: RENATA S. DE SOUZA 

PIZOLOTTO - ME REQUERIDO: ONESIELLI ARRUDA SILVA Vistos etc. 

Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes em audiência, juntado 

no Id. 16855297. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 10 de dezembro 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-87.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CHAVES LIBERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIENE SOUZA DA GAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000767-87.2018.8.11.0008. REQUERENTE: ELIANE CHAVES LIBERAL 

REQUERIDO: ROSIENE SOUZA DA GAMA Vistos etc. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

judicial celebrado entre as partes em audiência, juntado no Id. 16861793. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, 

oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 10 de dezembro de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DE ASSIS CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BROCK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AYRTON FREITAS REGO OAB - MT21817/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000739-22.2018.8.11.0008. REQUERENTE: THAINA DE ASSIS CARNEIRO 

REQUERIDO: EDUARDO BROCK Vistos etc. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo judicial celebrado entre 

as partes em audiência, juntado no Id. 16700145. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, 

parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, oportunamente, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Barra do Bugres, 10 de dezembro de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000930-38.2018.8.11.0050; Valor causa: R$ 7.919.885,99; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 10 de dezembro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 15812 Nr: 2723-20.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Cumpra-se a decisão proferida nos autos de embargos à execução 

apenso (Código n. 30217).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30217 Nr: 270-76.2009.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Manifestem-se as partes acerca de eventual julgamento definitivo da ação 

sob o Código n. 14681 da Segunda Vara desta Comarca, devendo juntar 

aos autos cópias dos acórdãos e da certidão de trânsito em julgado (ou as 

decisões pertinentes extraídas da internet), caso tenha ocorrido, bem 

como sobre o prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25453 Nr: 2085-79.2007.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE 

PROGRAMAS -IDEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATTA - 

OAB:8360

 Previamente a apreciação dos embargos de declaração opostos pelo 

autor às 12596/12597, a fim de evitar decisão supresa, manifeste-se o réu 

sobre o referido recurso no prazo de 05 (cinco) dias útes. Em seguida, 

façam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89959 Nr: 1748-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - OAB:15.343/MT, 

JULIANA DE FÁTIMA LANI - OAB:16.059/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, apresente 

alegações finais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33309 Nr: 72-05.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE- EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - 

CIAPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo de fls. 638/647, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95569 Nr: 5057-70.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, apresente suas alegações 

finais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68344 Nr: 2107-93.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONE TAVARES PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimado o réu , na 

pessoa de seu advogado, para que, apresente suaa alegações finais, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81165 Nr: 1454-23.2016.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimado o réu , na 

pessoa de seu advogado, para que, apresente seus memoriais, no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258 Nr: 1122-52.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO, ARMANDO 

JACINTO BROLIO, CLAUDIO SCARIOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE TODOS OS MEIOS NÃO 

HOUVE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM 

QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86307 Nr: 4689-95.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONE COSTA LUCAS, Cpf: 

01768619123, Rg: 1846254-5, Filiação: Jorge Lucas e Edna Vicente da 

Costa, data de nascimento: 22/03/1990, brasileiro(a), natural de Tangara 

da Serra-MT, solteiro(a), Telefone 65 99696 8139. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 22 de abril de 2015, por vota das 16h45min, nas 

vias Públicas desta Cidade de Campo Novo do Parecis -MT. o denunciado 

JHONE COSTA LUCAS, consciente dolosamente, dirigiu veículo automotor, 

marca Honda, Modelo Biz 125 ES, ano 2007/2007, placa AOT-6752, em via 

pública, sem a devida Permissão para dirigir habilitação, gerando perigo de 

dano. diante do exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia JHONE COSTA LUCAS, como incurso nas sanções do artigo 

309, caput, da Lei Federal n° 9.503/1997.

Despacho: Vistos, etc.1. Por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, 

RECEBO a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos 

legais contra o(a) denunciado(a) já qualificado(a) nos autos.2. Cite-se o(a) 

acusado(a) pela via editalícia, nos termos do artigo 361 do CPP, eis que 

encontra-se em lugar incerto e não sabido.3. Após, se o(a) denunciado(a) 

não comparecer, nem constituir advogado, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste nos termos do artigo 366 do 

CPP.4. DEFIRO os requerimentos ministeriais retro e DETERMINO seu 

imediato cumprimento.5. CUMPRA-SE, expedindo e providenciando o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 2290-98.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME REZENDE BARBOSA, EVANDRO 

CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95274 Nr: 4901-82.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos, etc.

1 - RECEBO o presente Recurso em Sentido Estrito interposto por 

GIVEREDILTON GOMES DA SILVA às fls. 222/225, cabível nos termos do 

artigo 581, inciso IV c/c 583, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, 

em seus legais e jurídicos efeitos.

2- As contrarrazões foram interpostas pelo Ministério Público às fls. 

234/237.

3 - Destarte, com base no art. 589 do CPP, em juízo de retratação, 

mantenho a decisão objurgada em seus próprios termos.

4 - Desta feita, proceda-se a remessa dos presentes autos para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 583, II 

do CPP.

5. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28162 Nr: 1578-84.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FABIAN COIMBRA 

CASADO - OAB:44753/PR, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - OAB:286438, 

ANA LUCIA MACEDO MANSUR - OAB:21951, EDINEIA SANTOS DIAS - 

OAB:197358, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - OAB:122.124/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FÁTIMA RAMOS - 

OAB:6.938/MT

 Vistos.

Sobre o pleito de f. 144-145, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90227 Nr: 1917-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOS, SOS, JDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 36.

Assim, intimem-se os autores para se manifestarem sobre os pedidos de 

f. 24 e 28-29, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94531 Nr: 4491-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MORAES DE ARAÚJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Como se vê, houve o aporte da planilha de remição às f. 181, que atesta o 

exercício de atividade laboral por ocasião de sua prisão no ergástulo da 

Comarca de Parnaíba/PI.

Com efeito, não havendo mácula no documento aportado às f. 181, e em 

consonância com o parecer ministerial (f. 239-240), HOMOLOGO a planilha 

de remição aportada nos autos para declarar 93 (noventa e três) dias a 

serem remidos da pena imposta ao recuperando, com fulcro no artigo 126, 

§ 8º, da Lei nº 7.210/1984; os dias remidos já foram incluídos no cálculo 

ulterior.

Assim, diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 246), 

HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 244.

Encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para conhecimento, nos 

termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 19/12/2023, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado recluso no ergástulo local.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Sem prejuízo, certifique-se quanto ao cumprimento da decisão de f. 

228-229, devendo, se o caso, ser reiterado os ofícios expedidos às f. 

236-237 e 241-242, para transferência prisional do reeducando.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 104677 Nr: 4121-11.2018.811.0050

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA ROSA VALIENTE, GIVANILDO 

SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Presto, nesta data, informações ao Habeas Corpus nº 

1013589-35.2018.8.11.0000, em trâmite perante a Colenda Segunda 

Câmara Criminal do E. TJMT, por intermédio do ofício nº 117/GAB2/2018 

ora anexado.

Sem prejuízo, cumpram-se as decisões proferidas às f. 33-34 e 68-69.

Determino seja aportada a certidão do Sr. Oficial de Justiça responsável 

pelo cumprimento do alvará de soltura expedido às f. 70-71.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98342 Nr: 1275-21.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Vistos.Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura 

como reeducando Pericles da Silva Pereira, condenado à pena de 01 (um) 

ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime 

previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (cf. guia de f. 03).Após a 

prolação do despacho de f. 123, houve o aporte da documentação 

solicitada ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca (f. 127-133).Com a 

juntada do ofício de f. 134, o órgão ministerial apresentou requerimentos 

às f. 135.Os autos vieram conclusos.É o relato necessário. Decido.A 

despeito de inexistir qualquer decreto constritivo nestes autos, houve a 

fixação de tarja identificativa de processo que envolve réu preso (art. 

1.372, CNGC), bem assim houve a alimentação do sistema Apolo acerca 

da prisão do reeducando por estes autos, o que inexiste. Portanto, 

determino sejam tomadas as medidas necessárias para alteração dos 

cadastros no sistema Apolo e alteração da tarja de identificação na capa 

dos autos.Com efeito, o reeducando apenas permaneceu preso 

provisoriamente durante o processo de conhecimento, conforme constam 

nos autos às f. 03, 06, 47-56, não tendo iniciado o cumprimento da 

reprimenda perante este Juízo de Execução Penal.Assim, em virtude da 

ausência do efetivo início do cumprimento da pena, e estando o 

reeducando preso preventivamente pelos autos de ação penal de código 

93381 em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara desta Comarca (f. 

127-133), SUSPENDO o andamento deste executivo de pena, por 

incompatibilidade dos regimes e impossibilidade de cumprimento da pena 

pelo reeducando.[...].Outrossim, oficie-se ao r. Juízo da Primeira Vara 

desta Comarca solicitando informação sobre o andamento da ação penal 

de código 93381, encaminhando-se, se possível, a guia de execução 

penal para aplicação do artigo 111 da LEP.Intime-se o reeducando e seu 

Defensor. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69034 Nr: 2599-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B/MT

 Vistos.[...].DECIDO.A despeito de inexistir qualquer decreto constritivo 

nestes autos, houve a fixação de tarja identificativa de processo que 

envolve réu preso (art. 1.372, CNGC), bem como houve a alimentação do 

sistema Apolo relativo à prisão do reeducando por estes autos, o que 

inexiste. Portanto, determino sejam tomadas as medidas necessárias para 

alteração dos cadastros no sistema Apolo e alteração da tarja de 

identificação na capa dos autos.Não obstante a informação de que o 

reeducando cometeu, em tese, crime doloso no decorrer do cumprimento 

do regime semiaberto, de se ver que previamente à informação aportada 

às f. 423 ss. o reeducando já havia solicitada a mudança de domicílio para 

aquele município em virtude da dificuldade encontrada nesta Comarca, 

apresentando inclusive comprovante de endereço onde poderia ser 

encontrado (f. 420). Diante desse panorama, pendência de análise do 

pleito de mudança de domicílio para a Comarca de Tangará da Serra/MT e 

estando o reeducando preso provisoriamente na mesma Comarca, torna 

mister a remessa destes autos ao juízo competente, que avaliará a 

possibilidade de decretação da regressão de regime após prévia 

manifestação das partes, nos termos da legislação de regência.Portanto, 

em atendimento aos princípios que norteiam a Lei de Execução Penal (art. 

1º da LEP), em especial por ser o convívio familiar um direito do 

recuperando (art. 41 da LEP), verifico que o juízo competente para 

fiscalização das condições de regime impostas nestes autos é o Juízo da 

Comarca de Tangará da Serra/MT.Assim, determino a remessa dos autos 

à Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT para 

fiscalização das penas impostas, em cumprimento ao disposto no art. 

1.547 da CNGC.Determino, por fim, seja(m) aportada(s) eventual(ais) 

certidão(ões) de comparecimento do recuperando, antes da efetiva baixa 
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e remessa dos autos.Procedam-se às baixas de praxe. Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102691 Nr: 9378-26.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22.756/MT, ANDERSON ALEXO - OAB:7069/MT

 Vistos.

Sem maiores delongas, defiro o pleito ministerial aportado às f. 443, 

devendo ser certificado se o reeducando encontra-se preso por outro 

motivo, ainda mais considerando o teor da informação contida às f. 442.

No ponto, ante a resposta contida às f. 442, expeça-se ofício ao Diretor da 

Penitenciária Central do Estado situada em Cuiabá/MT para informar, de 

acordo com os arquivos existentes naquele ergástulo, por qual mandado 

de prisão e/ou processo o reeducando permanece preso, 

encaminhando-se cópias da ordem judicial ou do mandado de prisão para 

averiguação por este Juízo do local e data do efetivo cumprimento do ato 

judicial que culminou na segregação do reeducando.

Isso porque não se há cogitar pela expedição de alvará de soltura nestes 

autos ante a inexistência de informação de vigência de decreto constritivo, 

conforme já explanado pelo Magistrado Substituto por ocasião da prolação 

da decisão de f. 424-426.

Sem prejuízo, certifique-se sobre o andamento da missiva distribuída na 

Comarca de Cuiabá/MT sob o código 551521, ultimando diligências junto ao 

juízo deprecado para esclarecer a urgência do cumprimento do ato 

deprecado.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88645 Nr: 1017-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LUZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781-O, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pleito do reeducando aportado às f. 113-114, 

sem prejuízo de a administração carcerária promover sua inclusão 

posteriormente de acordo com a capacidade do apenado e a necessidade 

da direção prisional, nos termos da LEP.Expeça-se ofício ao Diretor da 

Cadeia Pública para que tome ciência desta decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 104246 Nr: 3917-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Vistos.[...].DECIDO.A despeito do pleito ministerial quanto à progressão de 

regime do reeducando, de se ver que o cálculo de pena restou expedido 

em dissonância do regramento legal.Isso porque a conduta pela qual o 

reeducando fora condenado provisoriamente possui natureza equiparada 

a hedionda, devendo ser alteradas as frações incluídas no cálculo (f. 

88).Segundo o doutrinador Renato Marcão (2010, 7ed., p. 119) “As 

mesmas penas estão cominadas para as hipóteses assemelhadas, 

previstas no § 1º, I, II e III, do art. 33.”, referindo-se à hipótese de aplicação 

dos mesmos efeitos para a conduta pela qual o reeducando fora 

condenado.Aliás, por ocasião do julgamento do HC nº 118.533/MS, o 

Excelso Pretório reconheceu o afastamento apenas da hediondez 

referente à modalidade tipificada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. 

Quanto às demais, colha-se, em síntese o teor do julgado:O tráfico de 

entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se 

harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput 

e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. (HC nº 118.533/MS, Plenário, Relatora 

Ministra Cármen Lúcia, j. 23/06/2016) – grifei.Assim, determino a 

retificação do cálculo de pena, para fazer incluir as frações relativas ao 

crime equiparado a hediondo nos termos da Lei nº 11.343/2006 e 

8.072/1990.Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem 

impugnação ao cálculo de pena, sob pena de concordância tácita.Com as 

manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos 

conclusos para deliberações.Sem prejuízo, certifique-se acerca do 

trânsito em julgado da ação penal de código 93422, em trâmite perante 

este Juízo, para que possibilite o aporte da guia de execução 

definitiva.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95430 Nr: 4976-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN KAICK GREGORIO NEVES DA SILVA, 

TAMARIS RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO ERICKS GOMES DA 

CONCEIÇÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - OAB:24.318/MT, MARCIO DA SILVA 

ALMEIDA - OAB:16358-MT

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 383 do CPP, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de f. 03-07 para CONDENAR os réus RONAN KAICK 

GREGORIO NEVES DA SILVA e TAMARIS RODRIGUES DE SOUZA, ambos 

qualificados nos autos, pelas práticas dos crimes previstos nos 157, § 2º, 

incisos I, II e V (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) c/c artigo 70 do 

Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c artigo 70 do 

Código Penal.Outrossim, ante o conjunto probatório produzido nos autos, 

decreto a ABSOLVIÇÃO do réu FRANCISCO ERICKS GOMES DA 

CONCEIÇÃO SANTOS, já qualificado nos autos, com fundamento no artigo 

386, inciso VII do CPP, por invocação do in dubio pro reu.Passo, portanto, 

à dosimetria da pena.[...] DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS:Certificado o trânsito 

em julgado, cumpra-se conforme determinado a seguir: 1. Intimem-se 

pessoalmente os acusados desta sentença;2. Lancem os nomes dos réus 

no rol dos culpados nos termos da CNGC;3. Expeça-se ofício ao 

TRE-MT;4. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da 

sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;5. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a 

conforme determina a Lei de Execuções Penais e a CNGC.6. Após, 

encaminhe-se a guia respectiva ao Juízo de Execuções Penais 

competente.Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado Francisco 

Erick Gomes da Conceição Santos, devendo ele ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso.Expeça-se alvará de soltura em favor da acusada 

Tamaris Rodrigues de Souza, que cumpre prisão domiciliar, devendo ela 

ser intimada da soltura no endereço informado nos autos.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93894 Nr: 4123-15.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDO, BOS, SOS, TNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISIANE SOARES DOURADO - 

OAB:3.075/TO, HELDER PEREIRA LINHARES - OAB:6.149/TO, SINOMAR 

PEREIRA DO NASCIMENTO - OAB:6.186/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DECIDO.Compulsando dos autos, observo que o foi concedido ao 

autor os benefícios da justiça gratuita.Pois bem. O art. 468, § 1º, inciso V, 

da CNGC-TJMT dispõe que:“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a 
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pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios, na forma da lei. § 1º A gratuidade da justiça 

compreende:(...)V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;”Assim, em 

consonância com o referido artigo, defiro o requerimento de f. 54-56, 

devendo o referido exame ser custado pelo Estado.Desta forma, 

proceda-se o necessário para a realização do exame de DNA, 

designando-se data e intimando-se as partes.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 921-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, 

EDGA COSTA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de f. 70-71.

Assim, expeça-se o necessário para a citação da parte executada no 

endereço informado às f. 70-71.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23142 Nr: 3415-48.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DEZIDERIO, LUIS CARLOS 

KOCZKODAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Vistos.

Tendo em vista que não havia sido juntado aos autos o resultado da 

consulta via bacenjud realizada às f. 69-71, realizo a juntada nesta data.

Proceda-se com a transferência dos valores bloqueados para a Conta 

Única, vinculando-se o valor ao número do processo.

Em seguida, intime-se a parte executada, para que, querendo, impugnar, 

no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil)

Decorrido o lapso, sem manifestação, o que deverá ser certificado nos 

autos, intime-se a parte exequente para manifestar-se no prazo de 05 

dias, inclusive quanto a alegação da executada de que as partes 

entabularam acordo extrajudicial para o pagamento da dívida, conforme f. 

72-73.

No mais, resta prejudicado o pedido de suspensão de f. 86, ante o 

resultado positivo da consulta via Bacenjud.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60952 Nr: 1957-83.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NELCI BOTELHO, OLANDIR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17.609/MT, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de f. 92.

Assim, proceda-se à consulta por meio do Sistema Bacen-Jud a fim de 

obter o endereço da executada, conforme requerido pela parte exequente.

Se positivo, proceda-se as diligências necessárias para citação da parte 

executada, nos termos da decisão de f. 25.

Se negativo, intime a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31542 Nr: 1593-19.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO LUIZ BARP, DELVISSON GERALDO 

DE ARAÚJO OLIVEIRA, ALESSANDRA BORGES LIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, ROGÉRIO BERGONSO 

MOREIRA DA SILVA - OAB:182961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES PINHEIRO - 

OAB:99306/SP, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, MARCIA RIBEIRO 

STANKUNAS - OAB:104.981 SP

 (...)Com isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias indicar 

bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob pena de 

extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76443 Nr: 3037-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO MENEGUIM, JULIA YOKO IIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com isso, intime-se a parte exequente para, no prazo de cinco dias 

indicar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81198 Nr: 1469-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA MACHADO ME, ELSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A, VERA LUCIA NOVAK 

GOMES - OAB:10.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de f. 71.

Assim, proceda-se à consulta por meio do Sistema Bacen-Jud a fim de 

obter o endereço da executada, conforme requerido pela parte exequente.

Se positivo, proceda-se as diligências necessárias para citação da parte 

executada, nos termos da decisão de f. 40.

Se negativo, intime a parte exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39861 Nr: 117-38.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. MORAES-ME, LUCIANE ANDRESSA 

MORAES, CLEO BAGATINI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 396 de 975



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado na petição de f. 173. Por 

conseguinte, suspenda-se este feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do artigo 921, §1° do Código de Processo Civil.

Fica, desde logo, advertida a parte exequente de que, transcorrido o 

prazo supra sem a indicação de bens da parte adversa passíveis de 

penhora, serão os autos arquivados conforme preceitua o artigo 921, §2° 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21663 Nr: 1939-72.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE DOS 

REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA 

- OAB:5.478/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, RANULFO DE MOURA 

MACHADO NETO - OAB:14579/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte apelada devidamente intimada para apresentar 

contrarrazões, todavia, quedou-se inerte, consoante certidão de f. 133, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do 

recurso interposto, consignando as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 3192-90.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO CEZAR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 99.

Assim, expeça-se certidão da dívida, devendo o exequente retirá-la na 

Secretaria do Juizado, a fim de que, por meios próprios, promova a 

inclusão do nome da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de quinze dias.

Decorrido o referido prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72617 Nr: 727-98.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MOREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13.966/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

reeducando Marcos Moreira Barbosa.

Como se vê, o reeducando encontra-se em livramento condicional 

consoante decisão proferida às f. 262-263.

O cálculo de pena foi expedido às f. 265, não tendo havido impugnação 

pelas partes consoante certidão de f. 306.

Houve o aporte de documentação às f. 267-305, dando conta da prisão 

preventiva do liberado por força de decisão judicial proferida pelo Juízo da 

Primeira Vara desta Comarca.

Os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Decido.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 306), 

HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 265.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Sem prejuízo, certifique-se acerca da manutenção da prisão preventiva do 

reeducando, devendo ser oficiado ao r. Juízo da Primeira Vara desta 

Comarca solicitando informações sobre eventual andamento de ação 

penal instaurada contra o reeducando, bem como se ainda persiste o 

decreto constritivo informado nestes autos.

Com as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal.

Havendo pleito ministerial que interfere juridicamente na situação do 

reeducando, intime-se a Defesa para apresentação de manifestação, 

caso queira.

Cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32711 Nr: 2765-93.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDCZ, EDIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862/MT, Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de f. 333. Anote-se os nomes das novas 

patronas, para as futuras intimações.

No mais, previamente a análise do pleito de f. 328/331, CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria se a parte executada (Espólio de IRINEU ZANATTA) foi 

devidamente intimada da decisão de f. 323/324. Caso negativo, promova a 

intimação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 12884 Nr: 3003-25.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RAIMUNDO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT

 Vistos.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo indicado 

às f. 240, ficando depositário o credor (CPC, artigo 840, inciso II, § 1º).

Com a juntada do Auto de Avaliação, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 32712 Nr: 2766-78.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDCZ, EDIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Vistos.

Previamente a análise do pleito de f. 623-626, CERTIFIQUE-SE a Secretaria 
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se a parte executada (Espólio de IRINEU ZANATTA) foi devidamente 

intimada da decisão de f. 617-618. Caso negativo, promova a intimação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83247 Nr: 2704-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EIECDBL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10.220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do descumprimento do acordo noticiado às f. 67, DEFIRO o pleito de 

penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, ANOTE-SE o nome do novo procurador da parte exequente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 2247-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E 

ÓLEO VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANDA NEGRÃO 

VASCONCELOS NUNES - OAB:27.464/BA

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 164-165.

Assim, expeça-se o necessário para levantamento e transferência dos 

respectivos valores, conforme solicitado pelo exequente.

Em seguida, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95010 Nr: 4760-63.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT, NILZA GOMES MACHRY - OAB:8245-B/MT, TELMO DA 

ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 Vistos.

Em que pese a certidão emitida às f. 169, o reeducando é representado 

processualmente pelo causídico subscritor da petição aportada às f. 

170-177, conforme instrumento procuratório de f. 42.

Destarte, determino a exclusão dos cadastros dos patronos indicados na 

certidão de f. 169, o que já foi requerido inclusive às f. 33-34.

No mais, colha-se o parecer ministerial acerca da petição aportada às f. 

170-177.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34272 Nr: 1047-27.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT

 Dando prosseguimento ao feito, DEFIRO o pleito de penhora online e, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Por fim, 

deixo de analisar o pedido de devolução de valores bloqueados em nome 

do avalista Luis Carlos Koczkoday, eis que não há nos autos informações 

acerca de bloqueio.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40169 Nr: 424-89.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ, EJ, LJ, EJ, AAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 175.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64171 Nr: 2206-97.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, VIVIANE 
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ANNE DIAVAN - OAB:6661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 180 

dias, a contar da data do protocolo.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 2723 Nr: 261-32.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - 

CIAPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6348, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, LUCI 

HELENA SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:5024/MT, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado às f. 289.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumir-se a quitação integral do débito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25665 Nr: 2294-48.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de suspensão formulado na petição de f. 145. Por 

conseguinte, suspenda-se este feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos 

termos do artigo 921, §1° do Código de Processo Civil.

Fica, desde logo, advertida a parte exequente de que, transcorrido o 

prazo supra sem a indicação de bens da parte adversa passíveis de 

penhora, serão os autos arquivados conforme preceitua o artigo 921, §2° 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 104667 Nr: 4114-19.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FUZARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Sem maiores delongas, defiro o pleito do Ministério Público aportado às f. 

77.

Com o cumprimento da solicitação ministerial, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 104666 Nr: 4113-34.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.

Sem maiores delongas, defiro o pleito do Ministério Público aportado às f. 

65, devendo certificar o andamento da ação penal mencionada e, se 

possível, o atual endereço do reeducando eventualmente indicado 

naqueles autos.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que 

entender de direito.

Em seguida, tornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78510 Nr: 4333-37.2015.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI, CLÉLIA VIERO ANDRIGHETTI, 

ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR BECHARA, 

EDYJAIME EDUARDO FURTADO, MARLI APARECIDA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - 

OAB:59.384/RJ, MARIA AUGUSTA CAPALDO PEREIRA - OAB:OAB/MS 

17.158, Maria Mercedes Filártiga Cunha - OAB:MS/7830, MARIANNA 

FUX - OAB:118.880/RJ, MAURICIO PEREIRA CRUVINEL - OAB:OAB/MS 

17.867, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - OAB:200.788/RJ, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SERGIO BERMUDES - 

OAB:17.587/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

JOSÉ EDUARDO MIRANDA - OAB:5.023/MT, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 Decisão

Vistos, etc.

1. Avoco os presentes autos.

2. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI, 

CLÉLIA VIERO ANDRIGHETTI, ALCEU ELIAS FELDMANN e ANA 

APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN face da ESPÓLIO DE FERES 

BECHARA e SUMAIA EID BECHARA.

3. Após a devida tramitação do processo as partes entabularam o acordo 

de fls. 1659/1663 e sua retificação de fls. 1665/1669, o qual foi 

homologado por este Juízo com fundamento no artigo 487,III, “a” do CPC 

,às fls. 1794.

4. É o relatório.

5. Nos termo do artigo 494, I, do CPC é permitida a modificação da 

sentença de ofício diante da constatação de erro material.

 6. Tendo em vista que as partes entabularam acordo é de fácil 

constatação que a fundamentação legal para sua homologação 

encontra-se no artigo 487,III, “b” do CPC, de modo que na sentença de 

fls.1794-v, onde se lê “..Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 1659/1663 e de sua 

retificação de fls. 1665/1669, o que faço com fulcro assente no artigo 487, 

III, “a” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO 

O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II do CPC”, 

leia-se: “Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo de fls. 1659/1663 e de sua retificação de fls. 

1665/1669, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução de mérito, na forma do art. 924, II do CPC”.

7. P. I.C.

8. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 78510 Nr: 4333-37.2015.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍVIO JOSÉ ANDRIGHETTI, CLÉLIA VIERO ANDRIGHETTI, 

ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR BECHARA, 

EDYJAIME EDUARDO FURTADO, MARLI APARECIDA FURTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - 

OAB:59.384/RJ, MARIA AUGUSTA CAPALDO PEREIRA - OAB:OAB/MS 

17.158, Maria Mercedes Filártiga Cunha - OAB:MS/7830, MARIANNA 

FUX - OAB:118.880/RJ, MAURICIO PEREIRA CRUVINEL - OAB:OAB/MS 

17.867, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - OAB:200.788/RJ, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SERGIO BERMUDES - 

OAB:17.587/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

JOSÉ EDUARDO MIRANDA - OAB:5.023/MT, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 15.Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 1659/1663 e de sua retificação de fls. 

1665/1669, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “a” do Código 

de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO 

com resolução de mérito, na forma do art. 924, II do CPC.16.Com o trânsito 

em julgado, expeça-se os ofícios e mandados necessários instruídos com 

as peças principais deste processo.17.P. I.C.18.Ante a expressa renúncia 

das partes ao direito de interposição de recurso contra a sentença 

homologatória DETERMINO que seja certificado o trânsito em julgado e 

posterior arquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80406 Nr: 986-59.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE 

ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR 

BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FERNANDA MEDINA PANTOJA - OAB:125.644, 

FREDERICO FERREIRA - OAB:107.016/RJ, MARCIO VIEIRA SOUTO 

COSTA FERREIRA - OAB:59.384/RJ, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - 

OAB:200.788/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, SÉRGIO SILVA 

MURITIBA - OAB:8423/MS

 Decisão

Vistos, etc.

1. Avoco os presentes autos.

2. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por ALCEU ELIAS FELDMANN 

e ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN face da ESPÓLIO DE FERES 

BECHARA e SUMAIA EID BECHARA. E OUTROS

3. Após a devida tramitação do processo as partes entabularam o acordo 

de fls. 493/497 e sua retificação de fls. 501/503, o qual foi homologado por 

este Juízo com fundamento no artigo 487,III, “a” do CPC, às fls. 750.

4. É o relatório.

5. Nos termo do artigo 494, I, do CPC é permitida a modificação da 

sentença de ofício diante da constatação de erro material.

 6. Tendo em vista que as partes entabularam acordo é de fácil 

constatação que a fundamentação legal para sua homologação 

encontra-se no artigo 487,III, “b” do CPC, de modo que na sentença de 

fls.750-v, onde se lê “..Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 493/497 e de sua 

retificação de fls. 501/503, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

“a” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II do CPC”, 

leia-se: “Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo de fls. 493/497 e de sua retificação de fls. 

501/503, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito, na forma do art. 924, II do CPC”.

7. P. I.C.

8. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80406 Nr: 986-59.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ELIAS FELDMANN, ANA APARECIDA DE 

ALMEIDA FELDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR 

BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FERNANDA MEDINA PANTOJA - OAB:125.644, 

FREDERICO FERREIRA - OAB:107.016/RJ, MARCIO VIEIRA SOUTO 

COSTA FERREIRA - OAB:59.384/RJ, PEDRO CAVALCANTI ROCHA - 

OAB:200.788/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12.529-A/MT, 

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, SÉRGIO SILVA 

MURITIBA - OAB:8423/MS

 Sentença

Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Usucapião proposta por ALCEU ELIAS FELDMANN 

e ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN face da ESPÓLIO DE FERES 

BECHARA e SUMAIA EID BECHARA. E OUTROS

2. Com a inicial vieram os documentos.

3. Em 22/06/2016, às fls. 459/460 foi determinada a citação dos 

requeridos.

4. Os confinantes se deram por citados conforme constou nas 

declarações de fls.413/415.

5. A União o Estado e o Município manifestaram desinteresse no feito (fls. 

540;671-v;748/749).

 6. As partes postularam acordo à fl. 493/497 e sua retificação fl. 501/503.

7. Os autos vieram conclusos.

8. É o relatório.

9. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

10. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 11. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

12. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

13. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fl. 493/497 e sua retificação fl. 501/503, o que 

faço com fulcro assente no artigo 487, III, “a” do Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de 

mérito, na forma do art. 924, II do CPC.

14. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios e mandados 

necessários instruídos com as peças principais deste processo.

15. P. I.C.

16. Ante a expressa renúncia das partes ao direito de interposição de 

recurso contra a sentença homologatória DETERMINO que seja certificado 

o trânsito em julgado e posterior arquivamento do presente feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5747 Nr: 948-72.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO TOURINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9300, JUAHIL 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:7773, JULIANO ROSS - OAB:5498, 

RAULY ANISIO MENDES - OAB:10654

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE TODOS OS MEIOS NÃO 

HOUVE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM 

QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6548 Nr: 1750-70.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, APESAR DA PARTE HAVER 

SIDO DEVIDAMENTE INTIMADA ATRAVÉS DE TODOS OS MEIOS NÃO 

HOUVE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, ESTA DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO CONCEDIDO SEM 

QUALQUER MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZORDAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o 

acolhimento do pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o 

art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos 

bens que deverão ser submetidos a constrição, de modo que torna viável 

a penhora de contas e ativos financeiros em nome do executado, 

conforme propugna o autor. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pelo exequente. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de bloqueio. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

certifique-se e dê-se vista à parte executada, para que no prazo legal, 

querendo, ofereça embargos. Na hipótese de não ser encontrado valor ou 

encontrado em valor mínimo, intime o exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 5 de novembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000890-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. M. D. S. (REQUERENTE)

S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO 

OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu 

advogado para, no prazo de 05 dia, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, cujo teor indica a impossibilidade de intimação/citação do 

executado, sob pena de devolução da missiva à Comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000890-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. M. D. S. (REQUERENTE)

S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO 

OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu 

advogado para, no prazo de 05 dia, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, cujo teor indica a impossibilidade de intimação/citação do 

executado, sob pena de devolução da missiva à Comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001520-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GARCIA DELMONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, acerca da 

perícia marcada para o dia 28/02/2019, às 08:30 horas, devendo 

comparecer munida com os documentos pessoais e exames médicos, 

caso exista.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34622 Nr: 1161-26.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C R Supermercados Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Wiegert - 

OAB:228328/SP, Marcelo Falcão Ferreira - OAB:MT 11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho 

- OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca das 

fls. 111/112 devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72248 Nr: 1237-16.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 401 de 975



TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelson Alves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olbiano Carlos da Silveira Júnior, Hospital 

Municipal Coração de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadia Fernandes Ribeiro - 

OAB:MT/4.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Cavalcante Lopes 

- OAB:33.967/PE, Artur Prates de Rezende - OAB:269.990/SP, 

Gustavo Soares Bonifácio - OAB:16.001-B, Marcela Fonseca Aleixo 

de Rezende - OAB:269.992 SSP/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA AUDIÊNCIA 

designada no Juízo Deprecado para o dia 07 de fevereiro de 2019, às 

09h00min, a ser realizada no Juízo da Central de Cartas de Ordem, 

Precatória e Rogatória de Recife-PE, conforme ofício juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21101 Nr: 3416-93.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César Rezende Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Cirilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manfestar-se 

acerca das fls. 195/203, requerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 411-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI, Chefe do Departamento 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO HEPP 

RODRIGUES - OAB:19758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100 Nr: 221-81.1999.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataíde Batista de Oliveira, JOSÉ SAMPAIO BISPO, 

CATARINA BISPO DA SILVA MORAES, Benedito Sérgio Feguri, José Ortiz 

Gonsalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamin Rampelotto, GERSY LOPES 

RAMPELOTTO, Izabel Cristina Rampeloto de Moraes, BENJAMIM 

RAMPELOTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Sergio Feguri - 

OAB:5490 OAB/MT, Elisama Terezinha Turatti - OAB:, Elisama 

Terezinha Turatti - OAB:7861-B, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, José Ortiz Gonsalez - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B/MT, SIRLEIA STROBEL - OAB:5256

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70468 Nr: 3347-22.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenia Martins dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI, Dakar Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Luiz da Silva - 

OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristian Miguel - 

OAB:53828/PR, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A/MT, 

Rafael Celino da Silva - OAB:12961/MT, Silmara Ruiz Matsura - 

OAB:9.941-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17745 Nr: 374-36.2007.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Mariani De Col

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Cirilo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manfestar-se 

acerca das fls. 592/600, requerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75428 Nr: 410-68.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jorge Cimadon, Lucilene de Araújo Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelino Tavares Junior - 

OAB:3633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, Osmar Schneider - OAB:2152-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83461 Nr: 2919-35.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15 dias, manifestar-se, tendo em 

vista que o endereço informado às fls. 57 é o mesmo daquele constante 

do madando, onde o oficial de justiça não obteve êxito, conforme certidão 

de fls. 54.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82551 Nr: 2239-50.2014.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Lopes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Cometa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Aires C. 

Martins - OAB:177.467

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33339 Nr: 3458-40.2010.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito 

quanto ao presente feito, em razão da sentença e do acórdão prolatados 

no processo apenso, cujas cópias já foram trasladadas para o presente 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74559 Nr: 3556-54.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): White Cotton Comercio Textil Ltda, Ulisses 

Zonari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76682 Nr: 1643-03.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Freitas & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123610 Nr: 2708-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Vanusa Pereira Prado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Autos n° 2708-91.2017.811.0051 - 123610

Monitória

Decisão.

Vistos etc.

Ainda que o feito tenha merecido impulsionamento automático pela 

secretaria deste juízo, há nos autos especial circunstância que impede o 

julgamento do mérito. É que a Embargante não apresentou o demonstrativo 

discriminado e atualizado da dívida.

A toda evidência, segundo os ensinamentos do art. 702, §§ 2º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil, quando a alegação dos embargos residir 

somente em excesso de execução, cabe à Embargante à prévia juntada 

do referido demonstrativo.

Assim, INTIME-SE a Embargante, ora Requerida, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda à 

inicial, apresentando o valor incontroverso da dívida, por meio dos 

cálculos corretivos, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Após, em sendo apresentado o referido memorial, INTIME-SE o Embargada, 

ora Requerente, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

responda aos embargos.

Em desatendimento do comando judicial, voltem-me conclusos os autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33055 Nr: 3174-32.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Unidade Regional de 

Reestruturação em Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Jairo Luis Grasel, 

Mara Grasel, Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nádia Tayse Kuhnen Sulas - 

OAB:8658, Vagner Soares Sulas - OAB:8455/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES,no prazo de 15 

(quinze)dias, a fim de que informem se foi cumprido o acordo entabulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155613 Nr: 6704-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Trovati Moreti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, José 

Natlino da Costa, Jordelina Belchior da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6704-63.2018.811.0051 - 155613 Embargos de Terceiro (...) 

Decido. Pelo exposto, RECEBO os presentes Embargos de Terceiro. 

DEFIRO o pedido liminar aduzido pelos Embargantes para DETERMINAR a 

suspensão dos atos expropriatórios que, na Execução 

4024-13.2015.811.0051, Código 99964, afetem o veículo Ford F1000, 

Placa JYH5836. JUNTE-SE cópia da presente decisão nos autos da 

mencionada execução, a fim de impedir o prosseguimento da expropriação 

do imóvel. Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentem contestação, sob pena de revelia. Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138133 Nr: 9860-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alternativa Agrícola e Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIMPIO PARAENSE 

PALHARES FERREIRA - OAB:260166

 Autos n° 9860-93.2017.811.0051 - 138133

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 18 de março de 2019, às 14:00 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155867 Nr: 6824-09.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Monfernatti Felito, Andréia Katia Felito Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobiano Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo, tendo em vista que o presente embargos não recebeu o 

efeito suspensivo, DESAPENSEM-SE os autos da execução nº. 

7960-75.2017.811.0051, fazendo-se apenas constar na capa dos autos 

em apenso, a presente demanda. Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do 

NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 05 de 

dezembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 9751-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMB, IMBA, HMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628/MT

 Autos n° 9751-79.2017.811.0051 - 137888

Guarda

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 19 de março de 2019, às 13:30 de Mato Grosso, oportunidade 

em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

INTIME-SE o Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 207-43.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Fabricio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir do Prado Costa Mateus - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 207-43.2012.811.0051 - 71211

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Exequente para solicitar informações ao departamento 

de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome da Executada.

Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do 

veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador do 

Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações acerca da última 

declaração de rendas da Executada, pelo Sistema Infojud.

Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis 

da Executada, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, 

do NCPC.

 Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16227 Nr: 2143-16.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Locatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MS, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 Autos n° 2143-16.2006.811.0051 - 16227

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a insuficiência de bens penhoráveis do Executado, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do 

art. 921, III, do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 404 de 975



relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31985 Nr: 2099-55.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedó & Pedó Ltda ME, Edio Carlos Pedo, Marley 

Cristina Teixeira, Sérgio Pedo, Jurema Dozolina Pedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6085 Nr: 431-93.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Antônio Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 431-93.2003.811.0051 - 6085

Execução

Despacho.

Vistos etc.

Embora em momento anterior este Subscritor tenha proferido decisão nos 

autos, em melhor análise ao feito, verifica-se que é suspeito para tanto.

Assim, nos termos do art. 145, I, do NCPC, DECLARO-ME suspeito para o 

processamento e julgamento da demanda.

ENCAMINHEM-SE os autos ao Substituto, com as devidas homenagens.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118524 Nr: 487-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender, Rodolfo de Almeida Cinto, Luciana Gasparetto Prestes 

Bender, ANNA ELISA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111393 Nr: 3075-52.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariozam de Souza Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento à presente execução, em 

razão do decurso do prazo de suspensão solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133484 Nr: 7622-04.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Comércio de Combustível 

Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7622-04.2017.811.0051 - 133484

Execução

Despacho.

Vistos etc.

É de conhecimento deste juízo o deferimento do pedido de recuperação 

judicial em favor dos Executados.

Neste interim, antes de adotar aquelas medidas sabidamente mais 

gravosas, como o arresto e a penhora, impõe-se nova tentativa de citação 

dos Executados.

Para tanto, EXPEÇA-SE o necessário.

Se ainda assim impossível à citação, VOLTEM-ME conclusos os autos 

para análise do pedido de arresto.

No mais, a fim de conferir celeridade ao feito, OFICIE-SE à Juíza da 2ª Vara 

da Comarca de Campo Verde, solicitando-se informações a respeito da 

inclusão ou não do referido crédito no pedido de recuperação judicial nº. 

3455-41.2017.811.0051, Id. 125251.

Por fim, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 155927 Nr: 6844-97.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Faustino Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michelly Fernanda Melchert - 

OAB:18610, Rômulo de Araújo Filho - OAB:19.704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIME-SE o Executado, por meio do órgão acima descrito, 

para que, no prazo de 30 dias, traga aos autos cópia do processo 

administrativo, em especial o laudo do exame médico pericial que 

fundamentou a cessação do benefício concedido.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 29 de 

novembro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135681 Nr: 8617-17.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineidi Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8617-17.2017.811.0051 - 135681
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Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 149/150 e, 

em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129637 Nr: 5544-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:13308/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129516 Nr: 5494-11.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Lonardoni, Cristiane Serpeloni Lonardoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Princesa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duílio Piato Júnior - OAB:3719-MT, Dulio Piato Júnior 

- OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT, 

Oswaldo Santos - OAB:21.239/MT, Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:4.678-MT

 JULGO improcedente, portanto, a impugnação ao valor da causa ofertada 

pela Requerida.No mais, à míngua de irregularidades, DECLARO saneado o 

feito. FIXO como controvertido o ponto atinente à natureza do imóvel 

penhorado, se de família ou não.A fim de fazer frente a tais questões, 

DEFIRO a produção da prova documental.MANTÊM-SE inalterados os 

encargos probatórios das Partes, de forma a continuar sendo dos 

Requerentes o ônus de demonstrar a natureza do bem penhorado. Assim, 

INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem 

os documentos que entenderem pertinentes à elucidação do ponto 

controvertido aqui fixado.Sem prejuízo, OFICIE-SE ao SRI local solicitando 

certidão de busca de bens em nome dos Requerentes. Juntados os 

documentos, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem suas alegações finais.Por fim, CONCLUSOS, 

para sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 24 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128769 Nr: 5074-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslley Fabio Felitto, Alesat Combustíveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA OLIVEIRA 

LIMA PORTO GURGEL - OAB:2712, Andrea Sylvia Lacerda Varela 

Fernandes - OAB:3.608/RN

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127415 Nr: 4476-52.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B, Paulo Rodrigo Lima Rodrigues - 

OAB:22827/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4476-52.2017.811.0051 – 127415

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CUMPRA-SE o disposto na última decisão, em especial a 

intimação do Executado para que comprovo nos autos a implementação do 

benefício, sob pena de se imporem as penas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134976 Nr: 8329-69.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRKP, LKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 4907B

 Autos n° 8329-69.2017.811.0051 - 134976

Investigação de Paternidade

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de investigação de paternidade na qual as Partes 

celebraram acordo e pediram a respectiva homologação judicial, ao que 

não se opôs o Ministério Público.

É o relatório. Decido.

Uma vez que nada há a prejudicar os interesses do menor, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas Partes, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, e sem honorários, dada a 

gratuidade.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Requerente para que indique aos autos a conta 

corrente a ser depositada a verba alimentar.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 7 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143135 Nr: 1822-58.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elbson Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Barbara de O. Sodré 

Píona - OAB:13333 OAB/MT

 Autos n° 1822-58.2018.811.0051 - 143135IndenizatóriaDecisão.Vistos 

etc..Dessa forma, não conheço dos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142505 Nr: 1501-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advaldo Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1501-23.2018.811.0051 – 142505

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhador rural em 

regime de economia familiar do Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

março de 2019, às 14:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141581 Nr: 1078-63.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1078-63.2018.811.0051 – 141581

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

março de 2019, às 14:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138460 Nr: 10027-13.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Vianna Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10027-13.2017.811.0051 – 138460

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 407 de 975



março de 2019, às 13:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 5 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136340 Nr: 8939-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE a 

fim de que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos 

documentos anexados aos autos pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34055 Nr: 597-47.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro 3R Comercio e Representações Agricola 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:9114-OAB/MT, Edesio José Segala - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 597-47.2011.811.0051 - 34055

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da 

Executada.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador da Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. À Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33944 Nr: 487-48.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a partea 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca das fls. 

262/280 devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento 

do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 2189-63.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Ribeiro Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazônia Revendedora de Motos Ltda, J. 

Toledo da Amazônia Industira e Comercio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Valéria Bagnatori Denardi - OAB:OAB/SP 201.516, 

Wilber Norio Ohara - OAB:8261/MT

 Autos nº. 2189-63.2010.811.0051 - 32075

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual, durante o trâmite 

processual, as Partes apresentaram acordo, requerendo sua 

homologação, assim como a extinção do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do acordo.

Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado pelas Partes, declarando extinta a 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19774 Nr: 2106-52.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Singh, Paulo Singh, Fernando Singh, José 

Adirson Singh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo José de Aquino - 

OAB:OAB/MT 9.255
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 Dessa forma, conheço parcialmente dos declaratórios, para corrigir os 

erros apontados.Assevero que os demais termos deverão permanecer 

inalterados.Determino a renovação da intimação da sentença.No mais, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93472 Nr: 1814-86.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Vieira, Joilson Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1814-86.2015.811.0051 - 93472

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelos Exequentes, HOMOLOGO os cálculos de p. 68/72 e, 

em consequência, determino seja expedido ofício requisitório de 

pagamento de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, expedido individualmente no valor determinado para cada 

Exequente.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91260 Nr: 1132-34.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucinei Garcia da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1132-34.2015.811.0051 – 91260

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

No mais, CUMPRA-SE o disposto na última decisão, em especial a 

intimação do Executado para que comprovo nos autos a implementação do 

benefício, sob pena de se imporem as penas coercitivas cabíveis.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79638 Nr: 130-63.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubineia Caetano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108084 Nr: 1877-77.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Pereira Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1877-77.2016.811.0051 - 108084

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 67/68 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103444 Nr: 545-75.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerônimo Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333, Daniela Ivo dos Santos - OAB:20489/O

 Cumprimento de Sentença

Despacho.
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Vistos etc.

Segundo as informações prestadas pela Exequente, os valores 

depositados espontaneamente para o pagamento da obrigação seriam 

insuficientes.

Assim, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da 

dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103004 Nr: 426-17.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Glória de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 426-17.2016.811.0051 - 103004

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 82 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98650 Nr: 3628-36.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Gustavo Bianchi Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Jose Reis, AABB Engenharia e 

Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291/MT, 

Rosecler Szadkoski - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARÊS ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638-MT, Raul Cláudio Brandão - OAB:19145/O

 Autos n° 3628-36.2015.811.0051- 98650

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que se manifeste se houve o integral 

cumprimento do acordo entabulado.

Não havendo manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou até o 

advento do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118836 Nr: 634-64.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFMdS, LFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117557 Nr: 6140-55.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givaldo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6140-55.2016.811.0051 - 117557

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 112 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 29 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112404 Nr: 3607-26.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RONDON - 

OAB:12941

 Autos n° 3607-26.2016.811.0051 - 112404

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

À partida, esclarece-se às Partes que, tendo sido oposta impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do NCPC, prossegue-se 

nestes autos também para analisar a defesa do Executado, notadamente 
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quanto à natureza e valores dos supostos pagamentos realizados.

No mais, à mingua de irregularidades, DECLARO saneado o feito.

Como controvertidos, fixo os seguintes pontos: a) a existência de 

pagamentos mensais supostamente efetuados pelo Executado; b) a 

natureza dos pagamentos supostamente efetuados; c) a suficiência dos 

supostos pagamentos.

A fim de fazer frente às questões ainda controvertidas, OFICIE-SE ao 

Banco Bradesco para que forneça extrato bancário de todos os depósitos 

realizados na conta do exequente no período de maio de 2010 até 

setembro de 2016, agência 0802-8 conta: 1000939-1, titular Evandro Piaia.

Registra-se, no entanto, que caberá às próprias partes a demonstração 

da suficiência e a natureza dos depósitos eventualmente efetuados.

Com a resposta, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, manifestem-se sobre os documentos juntados.

 Na mesma oportunidade, as Partes deverão se manifestar quanto à 

pertinência da realização de qualquer outra prova, sob pena de preclusão.

Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que aponha 

seu parecer.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135221 Nr: 8434-46.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Autos n° 8434-46.2017.811.0051 - 135221

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Executado para que comprove o pagamento das prestações 

alimentícia referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, 

bem como as que se venceram desde então, ou justifique sua 

impossibilidade de assim proceder, sob pena de novo decreto de prisão 

civil.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130439 Nr: 6016-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDdS, LDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Cristiano de Oliveira - 

OAB:7313/MT, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:12819, Jean 

Cletto N. Cavalcante - OAB:12.872/MS

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES, a fim de que 

informem se foi cumprido o acordo entabulado, bem como para a 

INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA a fim de 

que ofereça seu indispensável parecer quanto ao acordo celebrado no 

presente feito, em razão do interesse de menor de idade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9392 Nr: 1042-12.2004.811.0051

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVdS, ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96057 Nr: 2770-05.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmiro Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2770-05.2015.811.0051 - 96057

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância do Executado com os cálculos 

apresentados pelo Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 137 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 05 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126283 Nr: 3963-84.2017.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Bassanesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAP MTS PNEUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA ALVES DE CARVALHO 

VAZ - OAB:22327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 3689-91.2015.811.0051 - 98846

Monitória

 Despacho.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação da Requerida, DETERMINO que se 

solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca de seu 

endereço atualizado.

Em sendo localizado o endereço, EXPEÇA-SE o necessário à citação da 

Requerida, atentando-se para as advertências indicadas no despacho 

inicial.

Se impossível a localização da Requerida, DEFIRO o pedido aduzido pelo 

Requerente para DETERMINAR a citação da Requerida por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público como Curador da Requerida.

Após, INTIME-SE o Requerente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127402 Nr: 4466-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98130 Nr: 3446-50.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Coimbra Barbosa - 

OAB:117.806/RJ, Maurício Coimbra Guilherme Ferreira - 

OAB:151.056-S/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, devendo informar o atual endereço do executado ou solicitar o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31268 Nr: 1379-88.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Vargas ME, Maria do Carmo 

Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1379-88.2010.811.0051 - 31268

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de solicitação de informações à Receita Federal.

 Para tanto, solicite-se, pelo Sistema INFOJUD, a última declaração de 

imposto de renda disponível para o CPF da Executada.

Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis da Executada, em 10 (dez) 

dias, sob pena de suspensão do feito.

Em nada sendo requerido, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 

um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de 

suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da 

mesma lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72133 Nr: 1122-92.2012.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdS, NFdSS, ACFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS, APFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - 

OAB:23768/O

 Autos n° 1122-92.2012.811.0051 - 72133

Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de 

dezembro de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso.

Para tanto, INTIMEM-SE as Partes para que compareçam à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento designada, advertindo-as de que 

devem apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação.

A falta injustificada dos Requerentes determinará o arquivamento do 

pedido.

INTIMEM-SE, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72192 Nr: 1181-80.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jader Aurélio Bergamasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girvania de Fátima Camargo ME, Girvania de 

Fátima Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Bergamasco - 

OAB:47435/SC, WILLIAM LOURIVAL JOÃO - OAB:42921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Diogo Dutra Filho - 

OAB:MT/12.960

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71414 Nr: 406-65.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS-M, GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11876/mt, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Camargo do 

Nascimento - OAB:2198/RO

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Ainda na hipótese de 

inadimplemento, INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis 

das Executadas, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na 

forma do art. 921, III, do NCPC.Em não havendo manifestação no aludido 

prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do 

encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento 

do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE 

as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de 

direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 16 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 3208-70.2011.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromais Comércio e Representações Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSG Programa para Computador Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Jr. - 

OAB:8872/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047

 Autos n° 3208-70.2011.811.0051 - 70329

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da Exequente para solicitar informações ao departamento 

de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome da Executada.

Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do 

veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador da 

Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações acerca da última 

declaração de rendas da Executada, pelo Sistema Infojud.

Com a reposta, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis 

da Executada, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, 

do NCPC.

 Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 2477-79.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Souza Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Autos n° 2477-79.2008.811.0051 - 24521

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da Exequente para solicitar informações ao departamento 

de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do 

veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador do 

Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações acerca da última 

declaração de rendas do Executado, pelo Sistema Infojud.

Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis 

do Executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, 

do NCPC.

 Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74456 Nr: 3451-77.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP, Rogério 

Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3451-77.2012.811.0051 - 74456

Cobrança

Decisão.

Vistos etc.

Uma vez que o sócio da pessoa jurídica, ora Requerido, foi localizado no 

endereço constante nos autos, nada impede que a pessoa jurídica seja na 

citada na pessoa deste.

Assim sendo, EXPEÇA-SE o necessário à citação da pessoa jurídica no 

endereço do sócio, ora Requerido, Rogério.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75981 Nr: 944-12.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Brisa Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONCA - OAB:9148/O

 Autos n° 944-12.2013.811.0051 - 75981

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Procurador do Exequente, a Executada já foi 

citada, de forma que não é necessária a repetição do ato.

No mais, a fim de conferir prosseguimento ao feito, DEFIRO o petitório retro 

para solicitar informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da Executada.

Em sendo o caso, DETERMINO, a indicação da restrição no cadastro do 

veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador do 

Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa do ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis da Executada, em (10) dez 

dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 698-21.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Nassabki Reisi - 

OAB:9311

 Autos n° 698-21.2010.811.0051 - 30590

Regulamentação de Visitas

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos mais uma vez foi 

anulada, a rigor a continuidade do feito, com a consequente realização de 

novo estudo psicossocial com a Autora e o filho comum.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor Social, a fim de que 

apresentem laudo do referido estudo no prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, consigna-se que o filho comum do casal, na hipótese das 

profissionais considerarem pertinente, poderá ser entrevistado sozinho.

Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que apresentem suas razões 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Apresentadas as razões, ou decorrido o prazo correspondente, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público, para que aponha seu parecer em 10 

(dez) dias.

Por fim, CONCLUSOS, para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75203 Nr: 195-92.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sérgio 

Norton de Oliveira, Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - 

OAB:20912/O, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12.090/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 195-92.2013.811.0051 - 75203

Execução

Despacho.

Vistos etc.

É de conhecimento deste juízo o deferimento do pedido de Recuperação 

Judicial em favor dos Executados.

 Neste interim, antes de adotar as medidas sabidamente mais gravosas de 

expropriação, impõe-se uma melhor investigação a respeito da inclusão ou 

não deste crédito no referido pedido.

Para tanto, OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, 

solicitando-se informações a respeito da inclusão ou não do referido 

crédito no pedido de recuperação judicial nº. 1001342-63.2018.811.0051.

Após, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sob a pertinência da 

suspensão do feito,

Por fim, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26262 Nr: 355-59.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaury José Guolo, Geromin Antonio Guolo, Selina 

Delesia Botan Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, William José de Araújo - OAB:3.928/MT

 Despacho.

Vistos etc.

Ante a ausência de pedidos, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24353 Nr: 2301-03.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury José Guolo, Geromin Antonio Guolo, 

Selina Delesia Botan Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Ramos - OAB:3559-B/MT, 

Patrícia Aline Ramos - OAB:7203/MT, Paula C. Carreira S. Ramos - 

OAB:9899/MT, Samir Dartanhan Ramos - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 Autos n° 2301-03.2008.811.0051 - 24353

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o acordo apresentado pelas Partes, DETERMINO a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 
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até o advento do prazo prescricional, contado a partir do levantamento da 

suspensão.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73124 Nr: 2112-83.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRaCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Jonathan Apolonio Góes Filgueira 

- OAB:

 Autos n° 2112-83.2012.811.0051 - 73124

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe à Executada, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, a Executada deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pela Executada, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Em sendo infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76986 Nr: 1938-40.2013.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP, SGP, BBLSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S&FTL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Costa Teodoro - OAB:MT 

14.435A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Costa Teodoro - 

OAB:MT 14.435A

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo infrutífera 

a providência, INTIME-SE o Exequente, para que diga, inclusive sobre a 

pertinência da suspensão do feito.Em não havendo manifestação no 

aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional de cinco anos, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º 

NCPC.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35126 Nr: 1666-17.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UC-CdTM, UBCdTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Yuri 

Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Autos n° 1666-17.2011.811.0051 - 35126

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe à Executada, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, a Executada deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pela Executada, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Em sendo infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 3032-86.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Terence Romero R. G. 

Dias - OAB:9.381/MS, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 

OAB/MT, Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT, Julio Sergio 
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Greguer Fernandes - OAB:11.540/MS

 Autos n° 3032-86.2014.811.0051 - 83634

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras da Executada, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe à Executada, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, a Executada deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado, exceto se não houver constituído, caso em que a intimação 

será pessoal.

 Apresentada insurgência pela Executada, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Em sendo infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, para que diga, 

inclusive sobre a pertinência da suspensão do feito.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional de cinco anos, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77801 Nr: 2704-93.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silva & Pegoraro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 “Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pela Requerente apenas para alterar 

nos títulos impugnados, o previsto na cláusula de encargos moratórios, 

devendo utilizar somente a taxa de juros moratórios de 1% ao mês e multa 

de 2%. Excluindo-se a incidência de juros moratórios tendo como base a 

CDI.” Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 803-56.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Scania Banco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Maurício 

Silva Munhoz - OAB:278.977/SP, Michael Ulisses Bertholini - 

OAB:SP/343.561, Rodrigo Sarno Gomes - OAB:OAB/SP 203.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, Mario Cesar Crema - OAB:

 Autos n° 803-56.2014.811.0051 - 80562

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

Mantenho a restrição de circulação anteriormente lançada no gravame do 

veículo até o deslinde da ação mandamental interposta pelo Requerente.

No mais, a fim de conferir alguma celeridade ao feito, INTIME-SE o 

Requerente para que, em 10 (dez) dias, diga sob a pertinência de 

continuidade em relação aos demais veículos, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 123-08.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrição Industria e Comercio de Fertilizantes 

Ltda, Luciano Pompeo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Autos n° 123-08.2013.811.0051 - 75133

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome dos 

Executados.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador da Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. À Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Infrutífera a providência, OFICIE-SE as Cooperativas de Crédito Sicredi e 

Sicoob a fim de que informem eventual aquisição de cotas capital pelos 

Executados. Em sendo o caso, deverão informar o valor das cotas.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31133 Nr: 1243-91.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara de Amorim Nascimento
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira Pinto, Gelson Guimarães de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1243-91.2010.811.0051 - 31133

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DETERMINO que sejam penhorados e avaliados os bens indicados pela 

Exequente. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens penhorados e 

apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos do art. 870, 

parágrafo único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora e eventual cônjuge deverão ser intimados 

preferencialmente quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do 

NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na 

pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, 

pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC).

 Caberá à Exequente providenciar a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

conforme previsão do art. 844, do NCPC.

Encerrada a penhora, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste 

quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação particular do bem 

penhorado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72972 Nr: 1960-35.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moto Campo Primavera Ltda, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501, Gilmeire Santos Monteiro Gonçalves - 

OAB:15701

 Autos n° 1960-35.2012.811.0051 - 72972

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual, se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do Exequente.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16237 Nr: 2155-30.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramuru Alimentos Ltda, Agrenco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:OAB/MT 6525, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525/MT, Meire Cristina 

Saturnino da Silva - OAB:OAB/SP 276.591, Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B, Paulo 

Sérgio Hilário Vaz - OAB:13.834/DF, Regina de Almeida - 

OAB:OAB/SP 100.809

 Autos n° 2155-30.2006.811.0051 - 16237

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual, se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do Exequente.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24389 Nr: 2346-07.2008.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celsio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15020-B/MT, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT

 Autos n° 2346-07.2008.811.0051 - 24389

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual, se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do Exequente.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81552 Nr: 1558-80.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Elaine de Oliveira Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Autos n° 1558-80.2014.811.0051 - 81552

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.
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Expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da Exequente.

Quanto ao restante, dada a prévia disposição da Executada em cumprir a 

condenação, INTIME-SE a Executada para que efetue o depósito voluntário 

do saldo remanescente, sob pena de iniciarem-se os atos expropriatórios.

Em sendo verificado o depósito complementar, INTIME-SE a Exequente 

para o que de direito.

Na hipótese de não cumprimento voluntário da obrigação, voltem-me 

CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 138-16.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B, Deivison vinicius - OAB:14690, 

Fábio Luis Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14.690, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Juliano Martin Rocha - 

OAB:253333, Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz 

Carlos - OAB:26822 B, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, 

Marcelo Savi - OAB:40989, willian - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 138-16.2009.811.0051 - 26023

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome do 

Executado.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador do Exequente como Depositário.

Caberá o Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. O Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Sem prejuízo, DEFIRO a solicitação de informações à Receita Federal. Para 

tanto, solicite-se, pelo Sistema INFOJUD, a última declaração de imposto de 

renda disponível para os CPF.

Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis do Executado, em 10 (dez) 

dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80806 Nr: 988-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVPS, JFPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Mesiano Munis 

Júnior - OAB:113966/MG

 Autos n° 988-94.2014.811.0051 - 80806

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes, determinando a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

922 do NCPC.

RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido em desfavor do Executado 

ou, em sendo o caso, EXPEÇA-SE contramandado, se por outro motivo ali 

não estiver preso.

Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até o decurso do prazo conferido ao Executado, ou 

até ulterior manifestação de qualquer das Partes.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de dezembro de 2018

.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83182 Nr: 2712-36.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Vicente da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Caminhões Cirasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Autos n° 2712-36.2014.811.0051 - 83182

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 1968-41.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Kendi Tuzura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Ervino Dorn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1968-41.2014.811.0051 - 82234

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DETERMINO que sejam penhorados e avaliados os bens indicados na 

petição de p. 75. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar os bens 

penhorados e apor, já no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a 

diligência depender de conhecimentos técnicos específicos, nos termos 

do art. 870, parágrafo único, do NCPC.

Da penhora, a Parte devedora e eventual cônjuge deverão ser intimados 

preferencialmente quando do cumprimento do mandado (art. 841, § 3º, do 

NCPC). Se assim se revelar impossível, a Parte deverá ser intimada na 

pessoa de seu Procurador ou, caso não tenha representação nos autos, 

pelo correio (art. 841, §§1º e 2º, do NCPC).
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 Caberá ao Exequente providenciar a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

conforme previsão do art. 844, do NCPC.

Encerrada a penhora, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste 

quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação particular do bem 

penhorado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9733 Nr: 1322-80.2004.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Guia de Magalhães, Amador Thomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Luis Teixeira - 

OAB:4.737/MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3127-1 - MT, 

Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT, RUBENS PEREIRA DE SOUZA - OAB:686-MT

 Isto posto, nada impede que se prossiga com os atos expropriatórios.Para 

tanto, Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida, acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º do 

NCPC.Deixo de fixar os honorários nesta fase, em decorrência da 

concessão as benesses da justiça gratuita. Em sendo frutífera a 

providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da indisponibilidade em 

penhora, independentemente de termo ou de auto, autorizando, por outro 

lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual excesso.A imediata 

conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária ao texto 

literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem financeiramente 

os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do § 4º, do aludido 

artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria aquele prejuízo que 

haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.De todo o modo, cabe ao 

Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir qualquer das hipóteses do 

art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do mesmo artigo, o Executado 

deverá ser intimado na pessoa de seu advogado, exceto se não houver 

constituído, caso em que a intimação será pessoal. Apresentada 

insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 10, ambos do 

NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a respeito em 

igual prazo.Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Em sendo 

infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, para que diga, inclusive 

sobre a pertinência da suspensão do feito.Em não havendo manifestação 

no aludido prazo, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação 

das Partes, ou até o advento do prazo prescricional de cinco anos, 

iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – art. 921, § 4º 

NCPC.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81904 Nr: 1784-85.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Prati, Benjamin Alecrim Prati, Yara Alecrim 

Andrade Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Paulo Robson Prati - OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, André Stumpf Jacob Gonçalves - 

OAB:5362 OAB/MT

 DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo Verde/MT, 15 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74541 Nr: 3538-33.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Francisco Pereira, Carlos Francisco 

Pereira & Cia Ltda, Maria de Fátima da Cruz Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RAQUEL TREVISOL - 

OAB:15885, LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 Autos n° 3538-33.2012.811.0051 - 74541

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome dos 

Executados.

Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o 

Procurador do Exequente como Depositário.

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente. Ao Exequente, 

caberá se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Se infrutífera a providência, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito.

Inexistindo bens penhoráveis dos Executados, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 

2º, da Lei 6.830/80.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22650 Nr: 627-87.2008.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Mario Chinikoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 4482/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Pimpinati - OAB:, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 627-87.2008.811.0051 - 22650

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de pedido incidente de cumprimento de sentença na qual o 

Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.
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Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 924, IV do NCPC.

PROCEDA-SE à baixa das restrições que recaíram sob os veículos do 

Executado.

Sem custas ou honorários.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C.

Campo Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32262 Nr: 2377-56.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Princesa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni, Cristiane Serpeloni 

Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Autos n° 2377-56.2010.811.0051 - 32262

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a penhora realizada anteriormente que recaiu sob o 

veículo dos Executados, DETERMINO a indicação da restrição no cadastro 

do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, o Procurador 

da Exequente como Depositário.

Caberá à Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, a 

fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. À Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Em sendo negativa a diligência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu 

ilustre Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de suspensão – 

art. 921, § 4º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80975 Nr: 1129-16.2014.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdON, MAFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1129-16.2014.811.0051 - 80975

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

NOMEIO o ilustre Dr. Carlos Eduardo Blank como Procurador dativo do 

Executado.

 Assim, ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Procurador, para que requeira 

o que de direito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74268 Nr: 3255-10.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerantola e Maciel Serviços Agrícolas Ltda, 

Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada não apresentou nos autos o 

comprovante de pagamento da dívida, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

bens disponíveis da Executada, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74558 Nr: 3555-69.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.F. Dourado Mercado, Zinete Freres Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:16433-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca 

sobre o prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11765 Nr: 1267-95.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cheminova Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho & Tavares Peixoto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Muller - 

OAB:5841-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de supensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34613 Nr: 1152-64.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, FdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada não apresentou nos autos o 

comprovante de pagamento da dívida, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111818 Nr: 3269-52.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda, 

Antonio Carlos Felito, Carla Adriana Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128098 Nr: 4793-50.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, Dirceu 

Belarmino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Fernandes Rodrigues 

de Mattos - OAB:24332/0, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pela requerida, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100859 Nr: 4317-80.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MÁRIO CÉSAR 

CREMA - OAB:3.872-MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88552 Nr: 316-52.2015.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Soares Lima - ME, Jairo Soares Lima, Agenor 

Henrique de Lima Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 INTIMO a parte requerida na pessoa do seu procurador para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de 

apelação de ref. 37. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98537 Nr: 3595-46.2015.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Narciso Medeiros Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gera Agricultura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 INTIMO A PARTE AUTORA DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 98: 

"Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC c/c 

artigo 1.239, caput, do CC, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação de 

usucapião para DECLARAR o domínio de PAULO NARCISO MEDEIROS 

MARIA sobre o lote 09 da Quadra 50, registrado sob a matrícula nº 11.198, 

do Loteamento Jupiara, Localizado nesta urbe. A presente sentença 

constitui título hábil para registro no Cartório de Registro de Imóveis, 

consoante dispõe o artigo 1.241, parágrafo único, do Código Civil. 

CONDENO a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado para o respectivo registro no CRI, ex vi o disposto nos artigos 

167, inciso I, item 28, c/c 168 e 226, todos da Lei nº 6.015/73. Atendidas 

as determinações, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde, 14 de 

novembro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18863 Nr: 1188-48.2007.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCS, ACS, SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Daniela Ivo dos Santos - OAB:20489/O

 Certifico e dou fé, que deixei de expedir ofício para inclusão do nome do 

executado nos órgãos de restrição, ante a inexistência do valor atualizado 

e individualizado do débito, nos termos da decisão de fls. 81/85. Assim, 

INTIMO a parte exequente para que apresente planilha do débito atualizado 

e separado, nos termos da referida decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 2500-15.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geisa de Oliveira Lenk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2500-15.2014.811.0051 (Código 82888).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte exequente concorda com os valores indicados 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (fls. 97/98), HOMOLOGO o 

cálculo de fls. 94/95, na importância total de R$ 51.371,20 (cinquenta e um 

mil trezentos e setenta e um reais e vinte centavos), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

EXPEÇA–SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) de acordo com 

a planilha apresentada às fls. 94/95, instruindo-o com os documentos 
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necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o que for necessário.

Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75972 Nr: 936-35.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heraldo Fernandes de Campos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Figueiredo Serrou Barbosa, MSP 

Formento Mercantil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 936-35.2013.811.0051 - 75972

Execução

Decisão.

Vistos etc.

A fim de bem prestigiar a citação pessoal dos Executados, DETERMINO 

que se solicitem informações pelos Sistemas Siel e Infojud, acerca do 

endereço.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação, observando-se as 

advertências consignadas na decisão inicial.

Do contrário, se ainda assim impossível a localização, DETERMINO a 

citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Nessa hipótese, NOMEIO 

o ilustre Defensor Público como Curador dos Requeridos.

Após, INTIME-SE a Exequente, por meio de seu Procurador, para que 

requeira que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de novembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155424 Nr: 6611-03.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIANA DAS DORES ARAUJO, Cpf: 

01456702106, Rg: 1878734-7, Filiação: Silvio Ferreira de Araujo e Corina 

Maria das Dores, data de nascimento: 07/05/1976, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, convivente e atualmente em local incerto e não sabido 

SALOMÃO JOSÉ DA SILVA, Cpf: 56969490106, Rg: 08550972, Filiação: 

Maria Gomes da Silva e Sicilio José da Silva, data de nascimento: 

25/09/1974, brasileiro(a), natural de Pedra Preta-MT, Telefone 66 

99984-8248. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES, ACIMA QUALIFICADAS, ACERCA 

DA R. DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA EM FAVOR DA VÍTIMA S DAS D. 

ARAÚJO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 06 de dezembro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 156065 Nr: 6899-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISANDRA DA SILVA FLORES, Cpf: 

70467724105, Filiação: Nair Flores da Silva e Valdir da Silva, data de 

nascimento: 30/04/1996, brasileiro(a), natural de Marmeleiro-PR, do lar, 

Telefone (66)9.9611-1998 e atualmente em local incerto e não sabido 

GILSON FREIRE COSTA, Cpf: 02689524180, Rg: 20265271, Filiação: Maria 

Izabel Freire e Alcides Onesimo Costa, data de nascimento: 05/12/1986, 

brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, Telefone (66)9.9608-8451. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES, ACIMA QUALIFICADAS, ACERCA 

DA R. DECISÃO A QUAL DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

EM DESFAVOR DA VÍTIMA E DA S. F.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a Requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. O afastamento da Requerente, sem prejuízo dos direitos 

relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos.4. Separação de 

corpos.5. Indefiro, por ora, o pedido de prestação de alimentos 

provisionais, por não existir nos autos documentos pertinentes para 

análise do pleito, devendo a Requerente, caso queira, entrar com a ação 

pertinente em Juízo.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao 

Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, 

parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às 

providências ora determinadas, tomando as medidas legais cabíveis em 

caso de descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o Representante 

do Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido.Advirta-se ainda o 

Requerido que o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta os arts. 20 e 24-A da Lei 11.340/06.O presente feito 

independerá do pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 

11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de novembro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 06 de dezembro de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

 

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, impulsiono o feito a fim de 

intimar o requente para que se manifeste e requeira o que entender de 

direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE PEREIRA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto ao pagamento 

juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 16762120) Canarana-MT, 10 

de dezembro de 2018 ISADORA MARIA DE SOUZA BRITO Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000425-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Impulsiono os autos ao requerente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em 

vista a certidão negativa da Oficial de Justiça (ID 16766478). 

Canarana-MT, 10 de dezembro de 2018 ISADORA MARIA DE SOUZA 

BRITO Técnico(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59420 Nr: 666-38.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmones Martins de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 07.02.2019 às 13h30min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59527 Nr: 727-93.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Maria S. Poletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em 

conformidade com o § 8º do artigo 85 do Novo Código de Processo 

Civil.No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fica 

suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o 

prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para 

cobrança ou execução de tais verbas estará prescrita. Se durante o 

período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá 

o advogado, o Estado ou a parte exigir o pagamento da respectiva verba 

que estava suspensa.Certificado o trânsito em julgado, levem-se os autos 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Às providências. 

Cumpra-se.Canarana, 19 de outubro 2018.Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 14184 Nr: 2100-48.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karen Groff - ME, Karen Groff, CLAUDEMIR 

OTOBELLI, PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS, Matilde de Oliveira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Pires Guimarães - 

OAB:24293, Dimitri Mello Minucci - OAB:, José Humberto Alves - 

OAB:13048/GO, Rosienne Faria da Penha - OAB:21989/GO, WELDER 

CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para que manifeste-se quanto à petição de 

fls. 314.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47380 Nr: 242-64.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseny Soares de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP/13842, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062, Sandro Pissini Espídola - 
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OAB:6817/MS-198040S, Welton Magnone Oliveira dos Santos - 

OAB:14186/MT

 Vistos, etc.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para 

apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 1269-19.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES MAZUR, EDERSON LUIZ JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 258.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remeta-se os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52617 Nr: 3159-56.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrobom Produtos Agropecuários Ltda, FLORIANO 

BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Adalberto Tiemann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tambani 

Rodrigues - OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Agrobom Produtos Agropecuários Ltda em face de Flávio Adalberto 

Tiemann, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes informaram às fl. 84/86 que entabularam novo acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação e a suspensão da Execução 

até o cumprimento integral do avençado.

Decido.

Ex positis, HOMOLOGO o acordo de fl. 84/86 firmado entre as partes e, via 

de consequência, determino a suspensão do feito até 30 de abril de 2019, 

ou até a manifestação das partes, na forma do art. 922 do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado entre as partes.

Oficie-se ao CRI de Canarana para que proceda com o cancelamento da 

penhora levada a efeito na matrícula n.º 10.808.

 Intimem-se as partes e após, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório, até a data supramencionada ou até ulterior manifestação das 

partes.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41626 Nr: 437-20.2013.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, Joao Conceição Neves - OAB:MT 14.897, WELDER 

CRISTIAN RODRIGUES - OAB:OAB/MT 19.993/0, Weliton Marcos R. de 

Oliveira - OAB:14005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58603 Nr: 127-72.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Farias Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 20.350

 Autos nº. 127-72.2017.811.0029 (58603)

Vistos, etc.

 Defiro pedido de fls. 105, redesigno audiência anteriormente aprazada 

para a data de 05 de fevereiro de 2019, às 14h15min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Intimem-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 10 de dezembro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 70433 Nr: 3856-72.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codesga - Companhia de Desenvolvimento 

Garapú, JOSÉ EVERALDO BARBIERO, Myrna Loy Ferreira Barbiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315, RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Camila R. R. Padilha - OAB:18109, 

Erico Rafael Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana 

Fleury Curado - OAB:27.000/GO, José Henrique Xavier Alves - 

OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido formulado nos autos de Código 70433, solicitando 

urgência na apreciação, com o objetivo de reintegração de posse forçada, 

a teor da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Consigno que estou atuando em regime de Substituição Legal, 

respondendo pela Vara Única da Comarca de Querência – MT, Vara Única 
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de Ribeirão e 2ª Vara de Canarana-MT, conforme escala de substituição 

automática.

3. Os autos são físicos e não obtive integral acesso.

Decido.

Esclareça o (a) Oficial de Justiça quem permanece no imóvel, visto que 

hipótese de estudos levantada pelo Major da Polícia Militar se aplica a 

conflitos de natureza fundiária, considerável número de pessoas e 

possibilidade concreta de ameaça à ordem pública.

INDEFIRO O PEDIDO DE REQUISIÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS para 

cumprimentoda diligência, por falta de atribuição legal.

A propósito, não entendo sequer prudente a utilização. Afinal de contas, a 

urgência alegada não se compatibiliza com eventual imprudência no 

cumprimento da decisão, podendo ocasionar severos e irreversíveis 

danos a pessoas indeterminadas.

Por fim, esclareço que todos os danos provenientes do atraso no 

cumprimento da decisão e eventual responsabilização criminal poderão 

ser constatados e apurados a qualquer instante, estando resguardado o 

direito da parte que ora peticiona.

 No mais, aguarde-se a resposta. Em caso de afastamento prolongado do 

Juiz Titular (a quem presto minhas homenagens pela brilhante atuação em 

Canarana), DIGITALIZE-SE o feito para análise mais detida.

Cumpra-se.

 De Ribeirão Cascalheira – MT para Canarana – MT, 7 de dezembro de 

2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57792 Nr: 2844-91.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Jesus Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47528 Nr: 308-44.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLMAR DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DA COSTA FIGUEIRA - 

OAB:5411/RS, Tiago Winck Silva - OAB:36.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação de fl. 191, intime-se o exequente.

 Intime-se pr Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67294 Nr: 1709-73.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR POLEGATTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRASIL - CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA-ME, ESSOR SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por VITOR POLEGATTO DE 

CARVALHO atacando a decisão de fl. 80, sob o argumento da existência 

de erro material.

 É o relatório. Decido.

 Os embargos foram opostos tempestivamente.

O erro material de refere à situação em que consta alguma informação 

impertinente à lide em análise, o que não é o caso.

 A decisão de fl. 80 se refere justamente ao pedido de gratuidade de 

justiça pleiteado na ação, motivo pelo qual, de rigor o não provimento do 

recurso de embargos de declaração, ante a inexistência de erro material.

Por evidente, pretende o embargante, com a interposição do recurso, 

rediscutir a decisão, consoante se extrai da leitura de suas razões 

recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra 

referida decisão utilizando instrumento adequado.

 Dispositivo.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, NEGO PROVIMENTO 

aos embargos de declaração, devendo a decisão atacada ser mantida em 

sua integralidade, pelos próprios fundamentos lançados.

 Certifique-se a secretaria o decurso de prazo para recolhimento de 

custas judiciais.

Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43947 Nr: 308-78.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMDS, JDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Fischer - 

OAB:14.339

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos em que Luis Felipe Machado 

da Silva, neste ato representado por Jocinéia da Luz Machado move em 

face de Carlos da Silva, já qualificados no encarte processual.

 À fl. 52 houve homologação de acordo, bem como, suspensão do feito 

até ulterior cumprimento do transacionado.

Em seguida, a parte nada manifestou no prosseguimento do feito.

À fl. 64 fora requerida extinção do feito por desídia processual.

É o relatório. Decido

No caso em tela, após a entabulação de acordo, o requerente nada 

manifestou no feito, deixando de promover os atos necessários ao seu 

prosseguimento.

Nestes termos da norma processual civil, o juiz não resolverá o mérito 

quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, inciso III, 

CPC).

Ante o exposto, flagrante a desídia da requerente, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código Processual Civil.

Sem custas e honorários.

 Arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45486 Nr: 1609-60.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusta Evangelista Ciqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por considerar que o processo em apenso se refere à execução da 

presente ação e que nele estão juntados os documentos necessários ao 
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deslinde da causa, inexiste motivo para dependência dos autos.

 Assim sendo, remeta-se este feito ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 11832 Nr: 148-34.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. dos Santos Esportes - ME, Maria 

Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Willers - 

OAB:OAB/MT 9308

 Vistos.

Ante o teor do acórdão de fls. 225/228, cientifiquem-se as partes.

Em seguida certifique-se a secretaria.

Por fim, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64203 Nr: 3361-62.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, 

IVO DALLPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO 

- OAB:OAB/MT 20.572, GABRIELA DE SOUZA CORREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

nº 4.032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:OAB/MT nº 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido. Vislumbro que a demanda veicula discussão sobre 

direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial), estando também satisfeitas os 

requisitos gerais de validade do negócio jurídico, conforme estabelece o 

art. 104, do Código Civil, à medida que se impõe é a sua homologação 

judicial. Desde logo, HOMOLOGO por sentença, a transação celebrada 

entre as partes (fl. 44), para que seja garantida a efetividade de título 

judicial, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64203 Nr: 3361-62.2017.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA- EPP, 

IVO DALLPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO 

- OAB:OAB/MT 20.572, GABRIELA DE SOUZA CORREIRA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

nº 4.032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:OAB/MT nº 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, GABRIELA 

DE SOUZA CORREIRA, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA, MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO, acerca do 

teor da r. decisão prolatada em 27/11/2018, acostada às fls. 52/53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45557 Nr: 1662-41.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSÉ WILBERT, COSTA & VIEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, José Ercilio de Oliveira - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Silva Bensi - 

OAB:24897/0 -MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Ulysses Coelho Ohland - OAB:25317/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Executada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), Dr. (ª) Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi, Beatriz Silva Bensi e Ulysses Coelho Ohland, via DJE, para, no 

prazo legal, querendo, oferecer embargos aos valores penhorados via 

BacenJud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51643 Nr: 2605-24.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 100.

NOMEIO o perito médico Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), médico 

residente neste município, para realizar a perícia requisitada pelas partes, 

independentemente de compromisso.

Por considerar que as partes já apresentaram quesitos, determino a 

intimação destas para que, querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo 

designado, empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o requerente sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo 

de doença?

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) A doença do requerente o impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo juízo, deverá o perito responder 

àqueles já apresentados pelas partes.

O médico nomeado deverá informar o juízo e as partes, com antecedência, 

a data de realização da perícia.

Arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), que serão 

custeados pela Justiça Federal na forma indicada pela Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal.

 Ressalto que o pagamento dos referidos honorários periciais só se dará 

após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 

e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados.

Após a realização dos serviços, será encaminhado ofício ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária do Estado, acompanhado do ato de nomeação do 

perito e de todos os dados necessários à efetivação do pagamento, que 

será efetuado no mês subsequente ao recebimento do referido ofício, 

diretamente na conta do perito, desde que exista disponibilidade 

orçamentária.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26553 Nr: 420-52.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 
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SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Homologo o cálculo apresentado às fl. 177, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos, mantendo a exigibilidade apenas nos 

honorários advocatícios.Determino que seja expedido ofício ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando, através 

de Requisição de Pequeno Valor (RPV) o pagamento das verbas 

honorárias de sucumbência.Comprovado nos autos o depósito, desde já 

autorizo a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo 

referido alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.Após o 

levantamento dos valores, inexistindo pedidos a serem analisados, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Intime-se. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-89.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

OCELINA AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER OAB - MT24969/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Número do Processo: - 1000504-89.2018.8.11.0029 – PJE Visto. Trata-se 

de ação de conhecimento – Rito da Lei nº 9.099/95, na qual insurge-se a 

parte autora à peça inicial em desfavor de fatura de sua UC emitida no 

valor de R$ 2.748,20 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte 

centavos) referente ao mês de março com um consumo de 5.749 (cinco 

mil setecentos e quarenta e nove) KWH, que resultaram em interrupção de 

energia elétrica e negativação da parte autora. Foi deferida neste 

processo em sede liminar (ID 16291545), decisão para o 

reestabelecimento de energia elétrica, bem como foi determinada a retirada 

do nome e CPF do reclamante dos órgãos de restrição ao crédito. Em que 

pese a concessionária ré não informar a esse Douto Juízo o cumprimento 

do supra determinado, essa informação foi trazida aos autos em audiência 

de instrução e julgamento. Porém, nesta mesma solenidade apresentou-se 

nova fatura em valores elevados e por observar probabilidade nas 

alegações da parte autora, que diz ser também indevida a fatura 

encaminhada à sua Unidade Consumidora, no valor de R$ 698,48 

(seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) a vencer 

em 12/12/2018, referente ao consumo feito com base na média dos últimos 

meses, logo incluída a fatura objurgada, bem como aliado ao fato de 

constar nessa fatura aviso de suspensão de energia por “DÉBITOS 

ANTERIORES” e ser a energia elétrica bem essencial à vida moderna, tanto 

que seu fornecimento está sujeito à continuidade, estão plenamente 

caracterizados o perigo de dano o risco ao resultado útil do processo. A 

decisão de urgência, neste caso, é inteiramente reversível, podendo ser 

revogada se no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim sendo, 

repetindo que os débitos encontram-se em discussão judicial, anotando 

que nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode 

ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias que 

advêm a parte autora, lanço mão da prerrogativa prevista no artigo 300 do 

C.P.C., reitero a decisão já concedida e ratifico a tutela de urgência, 

ordenando que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica da Unidade Consumidora 6/1411674-3, instalada no 

endereço da reclamante _; residente e domiciliado na Estrada Rural, n.º 

47, Rural, Canarana – MT_; com relação aos valores em discussão nesta 

ação e não registre outra negativação até o julgamento da demanda. 

Assim sendo, intime-se a reclamada, para que cumpra as obrigações de 

não fazer até que seja proferida decisão em cognição exauriente, sob 

pena de multa pecuniária, em caso de descumprimento, com fulcro no 

artigo 52, V, da Lei 9.099/95 e seguindo o Enunciado nº 22 do FONAJE, 

que estabeleço em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Esta urgência não isenta o consumidor do pagamento de outras 

faturas devidas e condizentes com o consumo habitual da UC. Intime-se 

as partes, com as advertências de lei. Submeta-se a presente decisão ao 

Meritíssimo juiz de direito para apreciação e homologação, para efeito do 

disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a decisão derradeiro da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 10 de dezembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NOVOTNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 12 de novembro de 2018 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 95/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro, em 

Substituição Legal , da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de 

Mato Grosso, Marco Antônio Canavarros dos Santos , no uso de sua 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do disposto no art. 51, XXIII da Lei Estadual nº 

4.964/85 c/c art. 16 da Lei nº 8.814/2008.

 RESOLVE:

Nomear Jiselly Gonzalez Medeiros, CPF nº 042.382.021-47, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor de Gabinete I I, Grupo Ocupacional 

PDA/CNE-VIII, do Gabinete da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT, a partir da assinatura do termo de posse, 

compromisso e exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Chapada dos Guimarães/MT, 10 de dezembro de 2018.

(Assinatura eletrônica)

Marco Antônio Canavarros dos Santos

 Juiz de Direito Diretor do Foro, em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001012-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1001012-50.2018.8.11.0024 ESPÉCIE: 

[FISCALIZAÇÃO] AUTOR(A): PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNÍCIPIO DE PLANALTO DA SERRA 

INTIMANDOS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, para que, querendo, possam 

intervir no feito como litisconsortes, conforme previsão do art. 94 do 

Código de Defesa do Consumidor. DECISÃO/DESPACHO: Diante do 

exposto, defiro em parte pedido de tutela de urgência, apenas para 

determinar que o município de Planalto da Serra/MT, no prazo de 90 

(noventa) dias, adote providências no sentido de instituir o Fundo 

Municipal dos Direitos do Idoso, regulamentando-o, com a devida inscrição 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, devendo apresentar no referido 

prazo as providências adotadas nesse sentido. Cite-se e intime-se o 

requerido para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta. Após, 

independentemente de outra providência, intime-se a parte autora para 

réplica. Intimem-se, por edital, no prazo de 30 (trinta) dias, eventuais 

interessados, para que, querendo, possam intervir no feito como 

litisconsortes, conforme previsão do art. 94 do Código de Defesa do 

Consumidor. Sem prejuízo do exposto, oficie-se a Câmara Municipal de 

Planalto da Serra/MT, enquanto órgão de fiscalização do Poder Executivo 

Municipal e de incumbência legislativa, bem como o Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Planalto da Serra, 

por intermédio de seu(ua) Presidente, dando-lhes ciência da presente 

decisão, bem como para que adotem as providências que entenderem 

cabíveis. Com fulcro no art. 1° do Provimento n° 50/2008-CGJ, determino 

que o presente feito seja identificado e tramite com prioridade. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, THAIS VALÉRIA TRINDADE LEAL, digitei. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, 27 de novembro de 2018 Assinado eletronicamente 

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000191-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARDOSO DE LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000191-46.2018.8.11.0024. Vistos, etc. I. Analisando os autos nos 

termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se que as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por profissionais habilitados a procurar 

em Juízo. II. No que tange à prescrição quinquenal alegada como 

prejudicial de mérito pela parte requerida, entendo que a sua apreciação 

deve ser postergada para o momento em que o processo for sentenciado, 

uma vez que, nesta oportunidade, é que será apreciado se a parte 

requerente faz jus ou não ao benefício. III. Outrossim, observa-se que não 

há outras questões pendentes para esta fase processual, de modo que 

DECLARO saneado o processo. IV. Acerca do ônus da prova, conforme 

disciplina o art. 357, III do CPC, mantenho o disposto no art. 373 do CPC, 

cabendo ao autor provas os fatos constitutivos de seu direito (os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário 

pretendido), e ao requerido os fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito do autor. V. Por oportuno, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de março de 2019, às 13h30min. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015). O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 

10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, 

§6°, CPC/2015). O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho” 

(art. 450, CPC/2015). Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 

do CPC/2015, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo”. Intimem-se as partes 

para o ato designado. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães/MT, 5 de dezembro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85809 Nr: 3709-32.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzino Alves da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento 

mensal a parte autora NEUZINO ALVES DA GUIA o benefício da 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 1/09/2014 (fl. 36).Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88065 Nr: 406-73.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento 

mensal a parte autora ALVINO SOUZA DE OLIVEIRA o benefício da 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 4/10/2016 (fl. 20).Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88371 Nr: 516-72.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento 

mensal a parte autora VALTER SILVA DE OLIVEIRA o benefício da 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 21/06/2016 (fl. 20).Por conseguinte, JULGO EXTINTO 
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COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação 

específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, 

esquina Batista das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), 

devendo a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no art. 412, 

§8º, da CNGC.Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa 

do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de 

novo despacho.Para fins do art. 1.288 da CNGC, segue tópico síntese da 

sentença:I- Nome do beneficiário: VALTER SILVA DE OLIVEIRAII- Benefício 

concedido: aposentadoria por idade a segurado especial (trabalhador 

rural)III- Renda m

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81469 Nr: 1671-47.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALIRA BADIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento 

mensal a parte autora DEJALIRA BADIA ALVES o benefício da 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, no valor de 1 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no 

artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 12/03/2014 (fl. 31).Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação 

específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, 

esquina Batista das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), 

devendo a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no art. 412, 

§8º, da CNGC.Em caso de interposição de apelação, observe-se o 

disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa 

do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de 

novo despacho.Para fins do art. 1.288 da CNGC, segue tópico síntese da 

sentença:I- Nome do beneficiário: DEJALIRA BADIA ALVESII- Benefício 

concedido: aposentadoria por idade a segurado especial (trabalhador 

rural)III- Renda me

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82308 Nr: 2077-68.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DOMINGAS VALENTIM NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial, ao autor CECILIA DOMINGAS VALENTIM NEVES, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), 

com base no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do 

pedido administrativo em 28/04/2015 (anexo à inicial). Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando 

a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, deverá ser 

expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 

Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC.Para fins do art. 1288 da CNGC 

Judicial, segue tópico síntese da sentença:I- Nome do beneficiário: CECILIA 

DOMINGAS VALENTIM NEVESII- Benefício concedido: aposentadoria por 

idade a segurado especial (trabalhador rural)III- Renda mensal do 

benefício: um salário mínimoIV- Data de início do benefício (DIB): a partir do 

requerimento administrativo em 28/04/2015 (anexo à inicial) Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 80771 Nr: 1434-13.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA SILVA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial, ao autor Alvina Silva das Neves, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 

143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 26/01/2016 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando 

a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), 

independentemente do trânsito em julgado desta sentença, intime-se a 

autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à 

implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, deverá ser 

expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida 
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Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC.Para fins do art. 1288 da CNGC 

Judicial, segue tópico síntese da sentença:I- Nome do beneficiário: Alvina 

Silva das NevesII- Benefício concedido: aposentadoria por idade a 

segurado especial (trabalhador rural)III- Renda mensal do benefício: um 

salário mínimoIV- Data de início do benefício (DIB): a partir do requerimento 

administrativo em 26/01/2016 (anexo à inicial) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40002 Nr: 2412-63.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Bitencourt Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. Ref. 10, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36249 Nr: 1751-21.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomaz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. Ref. 11, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85189 Nr: 3420-02.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Patrícia Peixoto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

ré para manifestação, no prazo de 05 didas, acerca da proposta de 

honorários apresentada pelo perito médico à f. retro (ref. 44), devendo, 

em igual prazo, caso concorde, efetuar o depósito judicial do respectivo 

valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79578 Nr: 1000-24.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ancelma de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 29/3/2019, às 9:30 

horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95213 Nr: 3517-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO, Espólio de 

Valdemar Nestor de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice 

Ester Wesz Birck, Jose Camilo de Paula, Vinicius Luís Wesz Birck, 

Anderson Antunes Ferreira, LUZIA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS, 

Edson Andrade Dias, NILCEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para acerca da distribuição da carta 

precatória, conforme certidão retro, devendo juntar diretamente naqueles 

autos (Carta Precatória n. 1002496-19.2018.811.0051 - PJE) o 

comprovante de depósito das guias de distribuição/custas e diligência do 

Oficial de Justiça, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95213 Nr: 3517-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO, Espólio de 

Valdemar Nestor de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice 

Ester Wesz Birck, Jose Camilo de Paula, Vinicius Luís Wesz Birck, 

Anderson Antunes Ferreira, LUZIA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS, 

Edson Andrade Dias, NILCEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca das certidões refs. 83 e 84 (de 6/12/2018), devendo indicar a 

qualificação dos réus citados e não qualificados, para fins de 

cadastramento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112950 Nr: 5307-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Chapada dos Guimarães - 

MT , na forma da lei etc.

F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 
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como jurados e suplentes nas SESSÕES ORDINÁRIAS DO ANO 2019 do 

Tribunal do Júri desta Comarca, com início previsto para as 09:00 horas, 

nas seguintes datas: 24 de Janeiro de 2019: Processo: 

680-42.2014.811.0024 Código – 64655, Réu: Adival Benedito de Macedo, 

Vítima: Mauro Alvarenga; 14 de fevereiro de 2019: Processo: 

44-18.2010.811.0024 Código - 34137, Réu: Alesson Cruz Alves Gontijo, 

vítima: Bianca Santos Alves de Souza; 28 de fevereiro de 2019: Processo: 

1045-38.2010.811.0024 Código – 35214, Réus: Adriano Donato da Silva e 

Diego Martins Coelho, vítima: Henrique Pereira Lopes da Silva; 14 de março 

de 2019: Processo: 1438-60.2010.811.0024 Código – 35499, Réu: 

Claudino Henrique de Paula, vítima: Elaine Puríssimo; 28 de março de 2019: 

Processo: 2149-31.2011.811.0024 Código 39634, Réu: Valdevino Correa, 

vítimas: Niel Pedroso do Amaral e Valdemil Correa; 11 de abril de 2019: 

Processo: 706-74.2013.811.0024 Código 58221, Réu: Alessandro de 

Almeida Leite e Douglas Renato dos Santos Veríssimo e vítima: Armando 

Arlindo da Silva; 25 de abril de 2019: Processo: 49-79.2006.811.0024 

Código 15459, Réu: Alcides Viana de Souza, Alcindo Viana de Souza e 

Gonçalo de Carvalho, vítima: Ivanildo Antonio Teodoro; 09 de maio de 

2019: Processo: 668-33.2011.811.0024 Código 38241, Réu: Joel Geraldo 

Pessidonio, vítima: José Alves Freitas; 30 de maio de 2019: Processo 

909-17.2005.811.0024 Código 14490, Réu: Jones Aparecido de Oliveira, 

vítima: Carlos Alberto Conceição de Paula; 06 de junho de 2019: Processo: 

2730-12.2012.811.0024 Código 53651, Réu: José Gonçalves da Cruz, 

vítima: Rafael Gomes Pereira; 04 de julho de 2019: Processo: 

1333-25.2006.811.0024 Código 16763, Réu: Marcio Adriano da Cunha 

Eickhoff, vítima: Amilton Edvander dos Santos; 05 de setembro de 2019: 

Processo: 199-41.1998.811.0024 Código 289, Réu: Santana Eugênio de 

Brito, vitima: João Henrique Machado. Ficando pelo presente edital 

convocados a comparecer nas referidas datas e horário, ao Plenário 

situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1. ARTUR PEAGUDA, data de nascimento: 08/07/1985, profissão: 

comerciante;

2. ATANILZA MARIA DOS SANTOS, data de nascimento: 02/11/1964, 

profissão: professor de ensino médio;

3. BENEDITO VALDIR ARRUDA DE MELO SOUSA, data de nascimento: 

19/11/1974, profissão: jardineiro;

4. BRUNO MICHEL SOARES DOS SANTOS, data de nascimento: 

11/08/1989, profissão: estudante;

5. DILEIA DA SILVA ROSA MARINHO, data de nascimento: 18/11/1988, 

profissão: secretário e datilógrafo;

 6. EDEMIL DE OLIVEIRA LOPES, data de nascimento: 19/02/1985, 

profissão: agricultor;

7. EVILASIO SILVA CALDAS, data de nascimento: 30/04/1978;

8. FABIANA ZANCHETA GIGLIO, data de nascimento: 04/02/1972, 

profissão: professora;

9. FLAVISLAINE COSTA DA SILVA, data de nascimento: 16/03/1987, 

profissão: estudante;

10. GERALDO DAVID SANTANA SILVA, data de nascimento: 25/05/1960, 

profissão: físico;

11. GESSICA DUARTE SILVA, data de nascimento: 13/12/1987, profissão: 

Auxiliar de Escritório;

12. HELAINE DIAS DA CRUZ, data de nascimento: 27/07/1984, profissão: 

comerciante;

13. HUEDER JEAN LECHNER CORRÊA, data de nascimento: 21/08/1986, 

profissão: auxiliar de escritório e assemelhados;

14. JARBAS MARTINS RIBEIRO, data de nascimento: 17/02/1991, 

profissão: frentista;

15. JORGE LUIZ MEDEIROS TOSTES, data de nascimento: 24/02/1966, 

profissão: comerciante;

16. JUCINEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA LARA PINTO, data de 

nascimento: 05/09/1969, profissão: servidor público estadual;

17. JULIANO MIGUEL LUCAS, data de nascimento: 29/09/1978, profissão: 

servidor público municipal;

18. KELEN CAROLINA DE ARAUJO, data de nascimento: 16/06/1976, 

profissão: empresário;

19. MARCIA MARIA DE MORAES, data de nascimento: 01/08/1976;

20. MURILO RICARDO DE OLIVEIRA ALBERNAZ, data de nascimento: 

27/08/1986, profissão: administrador;

21. NILEA FLEURY DIAS, data de nascimento: 30/04/1969, profissão: 

administrador;

22. ORLANDO NUNES EVANGELISTA, data de nascimento: 14/09/1993, 

profissão: jardineiro;

23. PAULO HENRIQUE NEVES, data de nascimento: 15/03/1982, profissão: 

servidor público municipal;

24. ROBSON LUIS BARBOSA, data de nascimento: 27/09/1975, profissão: 

servidor público municipal;

25. ROGÉRIO AMORIM DE SOUZA, data de nascimento: 04/09/1983, 

profissão: servidor público municipal;

26. RONALDO DA SILVA MORAES, data de nascimento: 02/10/1981, 

profissão: pedagogo;

27. ROSELY RODRIGUES MEDEIROS, data de nascimento: 15/11/1971, 

profissão: servidor público municipal;

28. SAMARA REGINA OLANDA, data de nascimento: 19/05/1990, 

profissão: estudante;

29. VILMA DE SOUZA, data de nascimento: 07/02/1973, profissão: 

servidor público municipal;

 30. ZIOMARA CORREA, data de nascimento: 19/09/1976, profissão: 

servidor público municipal;

SUPLENTES

31. ABEGAIR RODRIGUES DE AMORIM, data de nascimento: 29/11/1971, 

profissão: professor de ensino médio;

32. BENJANIL FERREIRA ALVES DA GUIA, data de nascimento: 

09/09/1964, profissão: jardineiro;

33. CACIA INES RODRIGUES LOPES, data de nascimento: 26/02/1984, 

profissão: professor de ensino fundamental;

34. CIDA MARIA DIAS LESSA, data de nascimento: 04/08/1984, profissão: 

engenheiro;

35. EDNALVA BARBOSA GOMES, data de nascimento: 12/05/1981, 

profissão: cozinheiro;

36. JANE LAURENTINA LECHNER DA SILVA, data de nascimento: 

19/08/1980;

37. KARINA AZEVEDO DE SOUZA, data de nascimento: 22/01/1989, 

profissão: dona de casa;

38. LETICIA MARTINS DE CASTRO, data de nascimento: 01/03/1988, 

profissão: estudante;

39. ONESIMO PINHO DE LARA, data de nascimento: 22/03/1991;

40. ROSA CRISTINA SOARES DA SILVA, data de nascimento: 19/04/1977, 

profissão: servidor público municipal;

41. ROSALINA MELO DE SOUZA, data de nascimento: 15/11/1986;

42. ROSAN CHAVES SILVA JUNIOR, data de nascimento: 21/10/1981, 

profissão: professor de ensino médio;

43. TACIUS VINICIUS DE LIMA, data de nascimento: 25/11/1994;

44. WALDIR BRAZ DO BOM DESPACHO, data de nascimento: 29/05/1970, 

profissão: comerciante e

45. ZILDENE CONCEICAO SANTOS BARBOZA, data de nascimento: 

13/05/1969.

Eu, Eliane Rosa Campos Rodrigues , que o digitei.

Chapada dos Guimarães - MT, 9 de dezembro de 2018.

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Praça Rafael de Siqueira, 

970

 Bairro: Centro, Cidade: Chapada dos Guimarães-MT Cep:78195000

Fone: (65) 3301-1236

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100657 Nr: 6096-83.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Cesar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

MAURO CESAR DE SOUZA ingressou com ação DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS 

PROVISIONAIS COM PEDIDO DE LIMINAR em desfavor de FLAVIA CINTRA 

SANCHES.

 Em 16/02/2018 a gratuidade foi indeferida e determinada a intimado o 

pagamento, sob pena de indeferimento da inicial.

O autor embargou da decisão e foi negado provido (fl. 38).

À fl. 42 certificou-se o decurso de prazo para o autor emendar a inicial.
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Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

 Verifico que, devidamente intimado, o autor não emendou a inicial, mesmo 

advertido sobre o indeferimento da inicial.

Portanto, demonstra não mais ter interesse na demanda, e tampouco 

obedecendo à decisão proferida por este juízo.

DISPOSITIVO.

Dessa forma, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo 

único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais. Proceda-se 

conforme dispõe a CNGC em relação às custas processuais, caso não 

quitadas.

Intime-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito à 

instância superior independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado a ação, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103893 Nr: 1404-07.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebíades José Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirys Ataídes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:19247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCÉLIA BASÍLIO DA SILVA - 

OAB:10705-B

 Certifico, em atendimento à determinação retro, que a penhora no rosto 

dos autos foi realizada à ref. 25, no valor de R$ 15.720,10, conforme 

contante no termo de ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87371 Nr: 4472-33.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Markleine Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos. Consequentemente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, na forma do artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e, nada sendo requerido, intime-se o 

exequente para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, 

conforme estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então 

iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 4414-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SOARES DA SILVA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da inexistência de bens penhoráveis e de localização do 

devedor, determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que 

faço com fulcro no art. 40 da LEF. Anote-se o necessário no sistema 

Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87308 Nr: 4408-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14691, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, pelos motivos declinados na inicial.

 A parte executada foi citada e o feito correu diante da normalidade.

 Na petição retro, o exequente informou a quitação do débito pela parte 

executada e requereu a extinção do presente feito.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu azo ao 

ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 4394-39.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO BUENO DE S NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da não localização da parte executada, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. 

Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 4364-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, pelos motivos declinados na inicial.

 A parte executada foi citada e o feito correu diante da normalidade.

 Na petição retro, o exequente informou a quitação do débito pela parte 
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executada e requereu a extinção do presente feito.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito tributário, desta feita, julgo extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação 

do débito.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu azo ao 

ajuizamento da demanda.

Em sendo o caso, proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou 

restrição(ões) existentes nos autos.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87259 Nr: 4360-64.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACY DE JESUS GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da não localização da parte executada, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. 

Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87221 Nr: 4323-37.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Cezar Eubank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos. Consequentemente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, na forma do artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e, nada sendo requerido, intime-se o 

exequente para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, 

conforme estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então 

iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87210 Nr: 4312-08.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Futura Foto Video Locadora - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos. Consequentemente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, na forma do artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e, nada sendo requerido, intime-se o 

exequente para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, 

conforme estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então 

iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87202 Nr: 4304-31.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da não localização da parte executada, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. 

Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87193 Nr: 4296-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estancia Turistica Pousada da Chapada Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da não localização da parte executada, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. 

Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87185 Nr: 4288-77.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Marcia Gozzo Martinez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80, DEFIRO o pedido de suspensão do 

feito, pelo prazo de 180 dias, conforme requerido.

 Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem as baixas.

Decorrido o prazo, INTIME-SE para prosseguir, em 15 dias, requerendo o 

que é de direito.

Decorrido o prazo, INTIME-SE pessoalmente, com as advertências do art. 

485, §1º do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87184 Nr: 4287-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENI A PEREIRA E VERA L BERTOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da inexistência de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. 
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Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87170 Nr: 4275-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE FERREIRA CAMPOLINA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da não localização da parte executada, determino a suspensão 

do feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. 

Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87136 Nr: 4254-05.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARNOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos. Consequentemente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, na forma do artigo 40, 

caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e, nada sendo requerido, intime-se o 

exequente para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, 

conforme estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então 

iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87116 Nr: 4234-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lino da Silva Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80, DEFIRO o pedido de suspensão do 

feito, pelo prazo de 180 dias, conforme requerido.

 Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem as baixas.

Decorrido o prazo, INTIME-SE para prosseguir, em 15 dias, requerendo o 

que é de direito.

Decorrido o prazo, INTIME-SE pessoalmente, com as advertências do art. 

485, §1º do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87008 Nr: 4171-86.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzerino Bernardes de Aguiar Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da inexistência de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) ano, o que faço com fulcro no art. 40 da LEF. 

Anote-se o necessário no sistema Apolo.

II. Findo o prazo mencionado o item anterior, proceda-se na forma do art. 

40, §1º, da LEF, dando-se vistas dos autos à parte exequente.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86970 Nr: 4151-95.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Reis Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80, DEFIRO o pedido de suspensão do 

feito, pelo prazo de 180 dias, conforme requerido.

 Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem as baixas.

Decorrido o prazo, INTIME-SE para prosseguir, em 15 dias, requerendo o 

que é de direito.

Decorrido o prazo, INTIME-SE pessoalmente, com as advertências do art. 

485, §1º do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86966 Nr: 4147-58.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80, DEFIRO o pedido de suspensão do 

feito, pelo prazo de 180 dias, conforme requerido.

 Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem as baixas.

Decorrido o prazo, INTIME-SE para prosseguir, em 15 dias, requerendo o 

que é de direito.

Decorrido o prazo, INTIME-SE pessoalmente, com as advertências do art. 

485, §1º do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86930 Nr: 4139-81.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito, até 29/11/2019, até que seja 

cumprido o acordo firmado extrajudicialmente com a parte executada.

Ao arquivo provisório, sem as baixas.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE para manifestar acerca da extinção 

pelo pagamento, ou requerer o que é de direito, em 15 dias.

Se silente, intime-se com as advertências do art. 485, §1º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86926 Nr: 4135-44.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolores Marinho Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 
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OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80, DEFIRO o pedido de suspensão do 

feito, pelo prazo de 180 dias, conforme requerido.

 Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem as baixas.

Decorrido o prazo, INTIME-SE para prosseguir, em 15 dias, requerendo o 

que é de direito.

Decorrido o prazo, INTIME-SE pessoalmente, com as advertências do art. 

485, §1º do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89425 Nr: 910-79.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ALVES DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO, GORDINHO, FUMAÇA, DENTINHO, 

EDSON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES QUADRO 

- OAB:MT19494

 Vistos, etc.

 A despeito do pedido de julgamento antecipado do mérito, apresentado 

pela parte autora, intime-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 Esclareço, por ora, não se aplicar, tal qual postulada, a extensão dos 

efeitos da decisão proferida nos autos da ação de n° 

2495-69.2017.811.0024 (cód. 93080), em trâmite perante este juízo, já a 

decisão possui caráter provisório, tratando-se de medida liminar.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59989 Nr: 1118-05.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilene Carneiro Xavier - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74703 Nr: 2267-65.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21.554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, Juliana 

Andrade Marcelo Antunes - OAB:18.760, Marielle Da Silva 

Fernandes - OAB:19.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência para que a autora comprove o 

indeferimento administrativo, em 15 dias, uma vez que não o fez.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 874-18.2009.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Domingos de Oliveira, Eliana Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Balbino, Alvaro Luiz Pedroso 

Marques de Oliveira, José Augusto Figueira Balbino, João Roberto Pedroso 

Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109225 Nr: 3634-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcia Benedita Martins, Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca do ofício n. 2538/2018, juntado à ref. 87 (fls. Retro).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 54658 Nr: 2866-09.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrelina Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT., Luzia Francisca de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em atenção à decisão proferida pela instância superior, no acórdão de 

fls. 189/191, considerando já haver negativa administrativa juntada à fl. 

119, intime-se o INSS para que, no prazo legal, apresente contestação de 

mérito, ocasião em que deverá manifestar acerca de eventual 

aproveitamento dos atos processuais já praticados.

 Após, intime-se a parte autora para que apresente réplica, quando deverá 

também informar acerca do aproveitamento dos atos processuais, 

sobretudo, probatórios.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4895 Nr: 1829-93.2002.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Efigenia Rodrigues Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inez de Magalhães Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, constata-se a presença de erro 

material na sentença de fls. 83/83verso, uma vez ter havido condenação 
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ao pagamento de custas, em contradição à justiça gratuita, deferida 

inicialmente nestes autos (fl. 6).

 Dessa maneira, na forma do art. 494, I, do Código de Processo Civil, 

acrescento à sentença, com relação às custas processuais, o seguinte: 

“ficando sua exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita, deferida 

nestes autos”.

 No demais, cumpra-se tal qual determinada na sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64220 Nr: 256-97.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atílio Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado por ATÍLIO 

SANTANA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará para levantamento dos 

valores disponibilizados.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 146/147), julgo extinto o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 121/125, o que faço com fundamento nos arts. 318, 

parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37285 Nr: 2245-80.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Ulloffo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nos termos do acórdão de fls. 110/114, intime-se a parte autora, por meio 

de seu advogado, para que dê entrada no pedido administrativo, o que 

deverá ser comprovado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de extinção do processo.

Decorrido o prazo sem a comprovação da postulação administrativa, 

certifique-se e tragam os autos conclusos.

Comprovada a postulação no prazo estabelecido, intime-se o INSS para se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir 

decisão.

 Decorrido o prazo fixado no item “B”, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

A apresentação de requerimento administrativo de concessão do 

benefício denegado pela autarquia supre a finalidade disposta no item “B”.

Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30981 Nr: 592-77.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perminda Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se pedido de cumprimento de sentença formulado por PERMINDA 

FERREIRA DE ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor para recebimento dos 

valores objeto de execução, sendo as quantias disponibilizadas em 

depósito judicial.

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará para levantamento dos 

valores disponibilizados.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 162/163), julgo extinto o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 131/135, o que faço com fundamento nos arts. 318, 

parágrafo único, e 924, II, do CPC.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º, da CNGC.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64289 Nr: 320-10.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisia Camila Corrêa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da concordância da parte autora, apresentada na petição de fls. 

94/95, homologo o cálculo de fl. 91verso, devendo ser expedido as 

requisições de pequeno valor, nos montantes ali apontados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36880 Nr: 3561-65.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova Luiz F. Epaminondas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, pelo prazo de 6 

(seis) meses.

Decorrido o prazo máximo de 6 (seis) meses, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, volvam-me conclusos para o 

arquivamento dos autos.

Caso encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 1484-10.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pacífico Miranda, Antonio Teixeira Monteiro, 

Lindinalva Rodrigues Ferreira, Geny Dias Monteiro, Maria da Guia de 

Souza, Maria Guilhermina da Conceição, Vandeilson Batista da Silva, 

Odenicia Gomes Fonseca Pagane, Silvandira Maria santos Celestino, 

Valdete Elena Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:OAB/MT 8874, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A, 

Mariana Cristina ribeiro dos Santos - OAB:16.861, Marina Santana 

de Oliveira Souza - OAB:9879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 1ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Preclusa a presente decisão, proceda-se à imediata 

redistribuição da ação na forma da Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e 

anotações necessárias na distribuição do sistema Apolo.Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103853 Nr: 1389-38.2018.811.0024

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc.

Considerando que já fora distribuida a respectiva guia de medida 

socio-educativa sob o cód. 112700, o pedido de ref. 77 deve ser feito 

naquele procedimento.

Intime-se o causídico para regularizar o pedido.

Assim, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65713 Nr: 1535-21.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 19 de Março de 2019, às 

13h30min (Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20097 Nr: 736-85.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Designo audiência de instrução para o dia 19 de Março de 2019, às 

13h45min (Horário de MT).

 II. Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

III. Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10940 Nr: 1544-32.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro pedido formulado pela parte para suspender o feito, pois 

decorreu-se o prazo requerido.

Intime-se a parte requerente para prosseguimento, devendo manifestar-se 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que lhe for de direito.

Após certifique-se eventual decurso de prazo e intime-se com as 

advertências do art. 485, §1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 1445-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ Indústria Comércio e Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kely Cristina Teixeira de 

Carvalho Evangelista - OAB:MT/10.731

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos, de modo que suspendo o curso da 

execução, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, pelo prazo de 1 

(um) ano.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, volvam-me conclusos para o 

arquivamento dos autos.

Caso encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001271-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MOIOLI (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001271-45.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos do art. 

700 do CPC. II. Cite-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 dias, 

pague à parte autora a quantia pleiteada, assim como proceda ao 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(art. 701, CPC), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (art. 701, 

§1°, CPC). III. Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e 

não oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (art. 701, §2°, CPC). IV. Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (art. 701, §1° e art. 916, CPC). V. Expeça-se o necessário. 

VI. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000983-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. DA SILVA COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1000983-97.2018.8.11.0024 Vistos, etc. I. 

Cite(m)-se o(a,s) executado(a,s), conforme preceitua o artigo 8º Lei 

6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observada a ordem prevista no art. 9º da Lei de Execução 

Fiscal. II. Garantido o Juízo, o(a,s) executado(a,s) poderá(ao), no prazo de 

30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei nº 6.830/80, oferecer 

embargos. III. Não ocorrendo o pagamento, nem a nomeação de bens à 

penhora, penhore-se tantos bens quantos bastem para satisfação do 

débito, procedendo-se avaliação, devendo o valor constar do termo ou 

auto de penhora. IV. Feita a penhora, intime o(a) exeqüente para 

manifestar sobre o bem penhorado e sua avaliação. Havendo 

concordância, seja feito o registro (art.14 da Lei 6830/80). Impugnada a 

avaliação proceda-se na forma do art.13 e seus parágrafos, da referida 

lei. V. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo o(a,s) devedor(a,es) ser(em) intimado(a,s), pessoalmente, do dia 

e hora de sua realização. VI. Para a hipótese de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do débito. VII. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001254-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1001254-09.2018.8.11.0024 Vistos, etc. I. 

Cite(m)-se o(a,s) executado(a,s), conforme preceitua o artigo 8º Lei 

6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observada a ordem prevista no art. 9º da Lei de Execução 

Fiscal. II. Garantido o Juízo, o(a,s) executado(a,s) poderá(ao), no prazo de 

30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei nº 6.830/80, oferecer 

embargos. III. Não ocorrendo o pagamento, nem a nomeação de bens à 

penhora, penhore-se tantos bens quantos bastem para satisfação do 

débito, procedendo-se avaliação, devendo o valor constar do termo ou 

auto de penhora. IV. Feita a penhora, intime o(a) exeqüente para 

manifestar sobre o bem penhorado e sua avaliação. Havendo 

concordância, seja feito o registro (art.14 da Lei 6830/80). Impugnada a 

avaliação proceda-se na forma do art.13 e seus parágrafos, da referida 

lei. V. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

devendo o(a,s) devedor(a,es) ser(em) intimado(a,s), pessoalmente, do dia 

e hora de sua realização. VI. Para a hipótese de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do débito. VII. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001275-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR GOMES NETTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR ANTONIO ACHTSCHIN DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001275-82.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Nota-se da inicial e dos documentos que a acompanham não 

terem sido recolhidos os valores das custas processuais, tampouco há 

pedido de justiça gratuita. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio 

do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente nos autos comprovante de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, em razão do 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). II. 

Advirto ao autor a necessidade de vinculação da referida guia aos 

presentes autos, conforme determina o art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 

22/2016-CGJ. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001288-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MOREIRA PEIXOTO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA (RÉU)

MAURO KOSIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001288-81.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove nos autos o pagamento das custas processuais, apresentando 

para tanto a guia do recolhimento dos valores referentes às custas 

processuais, uma vez que os documentos juntados pela autora está 

desacompanhado da respectiva guia. II. Certifique-se eventual silêncio. III. 

Após, venham os autos conclusos. IV. Expeça-se o necessário. V. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50853 Nr: 2078-92.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos, para intimar o 

requerente, para que se manifeste a respeito de sua ausência na data 

designada para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67972 Nr: 3247-46.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI LENCINA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias, requerer o que de direito, tendo em vista o Oficio 

Corej juntado, informando o deposito do valor requisitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 2011-35.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CST, DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B/MT

 Certifico que em análise dos depósitos vinculados ao presente feito, 

verifiquei que existem 03 (três)depósitos que ainda não foram levantados, 

o de nº 400113618407 realizado em 11/03/2013, o de nº 4100112541181, 

depositado em 10/04/2013 e o de nº 1500114724437, depositado em 

10/05/2013. Dessa forma, intimo as partes para que se manifestem, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76658 Nr: 3152-79.2015.811.0024

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdM, JFBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/O, Edmilson Rosa de Oliveira - OAB:OAB/MT 

17953-B, Isaque Rocha Nunes - OAB:8125- MT, JOADIR BUENO 

PACHECO - OAB:13588

 Diante do exposto:I. Subsistentes os motivos que ensejaram a decretação 

da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido do representado JOÃO FERRERIA 

BARROSO FILHO e MANTENHO a sua prisão preventiva.II. Diante da 

certidão datada de 17.5.2017, que dá conta que o inquérito policial relativo 

a esta representação foi distribuído sob o cód. 83879, ARQUIVEM-SE os 

autos.III. Expeça-se o necessário.IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101169 Nr: 80-79.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Balbueno Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549/O, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Vistos etc.

 I. Conceda-se COM URGÊNCIA, vista dos autos ao Ministério Público, para 

manifestar acerca de eventual progressão de regime do reeducando, uma 

vez que restou impossibilitada a realização de exame psicossocial para 

avaliação do requisito subjetivo.

III. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86139 Nr: 3846-14.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDECI ALVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por EVALDECI ALVES DE 

MORAES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a execução datada de 8.6.2018, o que 

faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87089 Nr: 4205-61.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FRANCISCO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por IVO FRANCISCO PAES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada, JULGO EXTINTA a execução datada de 28.5.2018, o que 

faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80087 Nr: 1040-90.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEDILVA TAVARES NEVES, IRNDS, INS, GREICEANE 

NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOURENCON BERTINETTI, HIURY DUTRA 

DE SOUZA, ANTONIO DO NASCIMENTO MIGUEL ESPÓLIO, MUNICÍPIO DE 

MATUPÁ, HOSPITAL MUNICIPAL DE MATUPÁ, SONIA MARIA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O, HÉLIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:139.11-MT, IGOR NEVES 

CARVALHO - OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:OAB/MT 

12.691-B, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta 

por DEDILVA TAVARES NEVES, INGRIDE RAIENE NEVES DA SILVA, 

IRAENE NEVES SILVA e GREICEANE NEVES DA SILVA contra JOÃO 

LOURENCON BERTINETTI, HIURY DUTRA DE SOUZA, ANTONIO DO 

NASCIMENTO MIGUEL e MUNICÍPIO DE MATUPÁ, todos devidamente 

qualificados nos autos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

 Este juízo é incompetente para analisar e julgar o feito.

 Analisando os autos com acuidade, verifica-se que os fatos narrados na 

presente demanda ocorreram no Hospital Municipal de Matupá, conforme 

se vê dos prontuários e fichas de atendimento daquela unidade hospitalar.

Dispõe o art. 53, inciso III, alínea “a”, do Novo Código de Processo Civil:

 “Art. 53. É competente o foro:

 IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

Desta forma, o caso em tela deve ser processado e julgado na Comarca 

de Matupá.

III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo da Comarca de 

Matupá, nos termos do art. 53, inciso IV, alínea “a”, do NCPC.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

 Intimem-se.

 Após, remetam-se os autos à Comarca de Matupá, procedendo-se às 

anotações e baixas necessárias consoante a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92385 Nr: 920-42.2015.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro para citação/intimação da parte requerida/executada.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91782 Nr: 495-15.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pleito retro para citação/intimação da parte requerida/executada.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52233 Nr: 2951-45.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO FERNANDES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALPASQUAL & PISONI LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

 Defiro o pleito retro.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56296 Nr: 660-04.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUDITE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaida Beatriz Nunes de 

Carvalho - OAB:OAB/MG 96.864

 Certifico que, diante da informação de fl. 274, e apesar dos reiterados 

oficios encaminhados ao Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT, 

fls. 275/278, sem resposta até a presente data, e não há valor vinculado 

aos presentes autos, conforme tela anexa.

 Ante o exposto, impulsiono o presente feito para manifestação da parte 

autora em 5 dias. Em seguida,à parte requerida, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86738 Nr: 228-77.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA ANTUNES POERSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 440 de 975



 Cod. Proc.: 81909 Nr: 2912-43.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento no art. 

534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor, caso ainda não tiver sido feita.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85157 Nr: 2562-21.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA RIBEIRO FERMINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Vistos.

Ante a divergência entre os cálculos, remetam-se os presentes autos à 

Contadoria para que apure o acerto ou o desacerto da realização do 

cálculo apresentado pela parte exequente.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se quanto ao cálculo elaborado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95328 Nr: 2822-30.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO, EDMAR DE 

SOUZA NASCIMENTO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovido pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO E 

EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO-ME.

A parte exequente informou que a parte executada havia sido 

devidamente citada à fl. 33-verso, razão pela qual pleiteou a realização de 

penhora de ativos financeiros nas contas bancárias da parte contrária (fl. 

33/34).

O pedido de penhora foi deferido às fls. 35/36.

Entanto, em melhor análise dos autos, verifica-se que a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso induziu este Juízo a erro, tendo em vista que 

até a presente data a parte executada não foi citada e, 

consequentemente, não integrou a relação jurídica da presente demanda.

Ante o exposto, REVOGO a decisão de fls. 35/36.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59303 Nr: 920-47.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade, 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do 

NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na memória 

de cálculo elaborada pela executada, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte exequente 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46361 Nr: 181-16.2008.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIA SÃO JOÃO LTDA, JUREMA LANDIN, 

WILSON ROBERTO LANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o pleito de cumprimento de sentença versa 

especificamente sobre a execução dos honorários sucumbênciais 

postulados pelo próprio causídico, atuante nesta Comarca de Colíder, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para o cálculo das custas e 

taxas judiciais pendentes nesta fase processual.

Após juntado o demonstrativo do débito, intime-se o nobre causídico para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, bem como requerer o que entender de direito, sob 
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pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94617 Nr: 2449-96.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MACHADO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53736 Nr: 1170-51.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 143 e manifestação do INSS à fl. 145-vº, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53961 Nr: 1398-26.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 128 e manifestação do INSS à fl. 131/131-vº, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94312 Nr: 2262-88.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUZI PAPELARIA, LUCIANA ANDREA BRAZ 

SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001347-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HORTO LEILOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001347-17.2018.8.11.0009 Valor da causa: R$ 

9.831,26 ESPÉCIE: [Citação, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: PAULO HORTO LEILOES LTDA Endereço: RUA DOS 

INCONFIDENTES, 260, JARDIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LONDRINA - 

PR - CEP: 86067-200 POLO PASSIVO: Nome: FABIO HENRIQUE ANDRADE 

SIMONE Endereço: Rua Caiapós, 167, CX Postal 179, BL Nelori Abacaxi, 

Setor Leste, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Dia 08/02/2019, às 10h20m, a ser 

realizada na 8ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 
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20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. COLÍDER, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Gestora 

Judiciária em Substituição Legal OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85270 Nr: 2670-50.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA PLÁCIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:MT 17.867/0, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. 112 e 

113, (Oficio(s) COREJ), e em caso de solicitação para expedir Alvará , 

deverá INDICAR os dados Bancários para tal, sendo necessário que seja 

conta corrente e não poupança, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99268 Nr: 1665-85.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Olegario da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da d. patrona do exequente DRA. VERA REGINA MARTINS, 

OAB/RS. 34.607 , para que no prazo de 05(cinco) dias, recolha através do 

e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) providêncie o deposito de diligência nos autos supra, para 

cumprimento do novo mandado à ser expedido, conforme solicitado às fls. 

39, comprovando nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 3052-38.2016.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar em relação a 

contestação apresentada nos autos. A: 80130.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93436 Nr: 1636-69.2015.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE COLÍDER, RONALDO 

VINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Terezan P. 

Barbosa Tavares Stábile - OAB:MT-3502-B

 Autos n. 1636-69.2015.811.0009

Código Apolo n. 93436

Vistos, etc.

1 – O representado devidamente citado (fl. 311) deixou decorrer o prazo 

para apresentar defesa, razão pela qual, DECRETO-LHE a revelia, 

ressalvando seus efeitos, que não se operam plenamente no presente 

caso.

Compulsando os autos, verifico a necessidade de o feito prosseguir com 

realização de instrução, contudo, fazendo-se desnecessária a intimação 

do réu revel para os demais atos, contra ele correndo os prazos 

independentemente de intimação, a partir da data de publicação de cada 

ato decisório, na forma do artigo 346 do Código de Processo Civil.

2 – Tendo em vista a parte autora já ter especificado provas (fls. 312-313) 

e, também, a necessidade de produção de prova oral, nos termos do art. 

197, do ECA, DESIGNO audiência de instrução para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 14h30min, devendo a Secretaria da Vara providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas na representação, à fl. 11.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Colíder, 25 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115121 Nr: 5578-13.2018.811.0007

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0

 Autos nº. 1497-35.2006.811.0009 – Código nº. 39624

Decisão

Vistos, etc.

 Trata-se de execução penal provisória aforada em detrimento de Patrícia 
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do Nascimento Lima, condenada à pena de 9 anos de reclusão, em regime 

inicial fechado, e mais 900 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 

n. 11.343/2006.

À fl. 49 determinou-se a confecção do cálculo de liquidação da pena, o 

qual fora encartado à fl. 50, e a conseguinte manifestação das partes, 

havendo o Ministério Público se manifestado às fls. 52/53 pugnando pela 

homologação. Enquanto que a defesa se manifestou às fls. 56/57 

requerendo a manutenção da apenada no estabelecimento prisional desta 

urbe alegando que há rumores de sua transferência, porém, sobre o 

cálculo, nada disse.

Vieram-me conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

1. Quanto ao cálculo de fl. 50

Primeiramente, anoto a preclusão para que a defesa se pro-nuncie sobre 

o cálculo de pena (fl. 50), eis que não o fez no momento devido embora 

tenha se manifestado às fls. 56/57.

Deste modo, e considerando que o cálculo de fl. 50 encontra-se correto, 

em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO-O.

2. Quanto ao pedido defensivo de fls. 56/57

No mais, diante do pleito defensivo de fls. 56/57, DETERMINO seja oficiada 

a diretoria do ergástulo local para que, no prazo de 24 horas, informe se a 

apenada Patrícia do Nascimento Lima está na iminência de ser transferida 

para outra unidade prisional do Estado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 6 de dezembro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1001913-97.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, MULTA 

COMINATÓRIA / ASTREINTES, LIMINAR, Intimação / Notificação]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE DA SILVA FELIX POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Finalidade: INTIMAR a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id- 

16712888), no prazo legal. Colíder/MT, 07/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010400-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA CUNHA (EXEQUENTE)

JAILTON AMARO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 8010400-68.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: MARCIA RODRIGUES DA CUNHA Nome: JAILTON AMARO 

DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: Intimar as partes 

exequentes, através do advogado legalmente constituído nos autos, por 

todo teor da certidão de id. 16971213, para, querendo pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder/MT., 10/12/2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 80/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a necessidade de readequar o quadro de servidores 

desta Comarca.

RESOLVE:

 LOTAR o servidor, FELIPE MICHELIN FORTES, matrícula nº 24418, Analista 

Judiciária, na secretaria do Juizado Especial da Comarca de Comodoro, a 

partir da publicação.

 P. R. Cumpra-se, ciência ao servidor e remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Comodoro-MT, 03 de Dezembro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001267-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

MARINA DE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

POSTO FISCAL JOSAFA JACOB - POSTO XII DE OUTUBRO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado (ver ID: 

16954457), vez que os Correios não atendem na referida localidade, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BALMANT DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111930 Nr: 6098-84.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111081 Nr: 5734-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLINDA ROGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar acerca 

do ofício de Ref: 79, juntado em 05/12/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84937 Nr: 609-03.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34981 Nr: 3164-03.2010.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE OLIVEIRA DA SILVA, FERNANDA 

OLIVEIRA PISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - OAB:5246/RO, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado (a) Dr André Luiz Miranda Lucion, para devolução 

dos autos Protocolo 34981, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34502 Nr: 2686-92.2010.811.0046

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMOMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado (a) Dr André Luiz Miranda Lucion, para devolução 

dos autos Protocolo 34981, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123882 Nr: 3680-42.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROGÉRIO VALFRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO FÁBIO 

ARCANJO RODRIGUES - OAB:331415

 CERTIFICO que decorreu o prazo da suspensão de 60 dias. Destarte, 

considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o feito a fim de intimar as partes 

para que se manifestem requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19763 Nr: 920-43.2006.811.0046

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO GOES, MARIA APARECIDA 

DE GOES CASTELA, ROBERTO CASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, FABIO LUIS DE MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6.848-B, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596/SP

 Intimação do advogado (a) Dra. Edilamar Aparecida Rampanelli, OAB/MT 

12200/B, para devolução dos autos nº 920-43.2006.811.0046, Protocolo 

19763, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29844 Nr: 803-47.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado (a) Dr. JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B, 

para devolução dos autos nº 920-43.2006.811.0046, Protocolo 29844, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28552 Nr: 2627-75.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MIGUEL DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Intimação do advogado (a) Dr. Victor Henrique Rampaso MIranda, OAB/MT 

20441/O, para devolução dos autos nº 2627-75.2008.811.0046, Protocolo 

28552, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23030 Nr: 530-39.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO AUGUSTO 

CASSETARI - OAB:29094, LUIZ GUSTAVO MARINONI - OAB:OAB/PR 

29137, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos. (...) D E C I D O . Conheço do recurso (artigo 1.022, II, do Novo 

Código de Processo Civil), eis que adequado e tempestivo (artigos 183, 

219, do mesmo Codex). Não resultam dúvidas de que nas execuções a 

qualquer título, os honorários são devidos mediante apreciação equitativa, 

embargados ou não. A legislação não determina o momento da decisão 

sobre os honorários, todavia, afigura-se prudente a sua fixação no 

despacho inicial como fora feito no caso em tela (fls. 13). Assim sendo, 

diante de todo indício provisório, a fixação deve ser irrisória, ainda que 

não pejorativa. Isso porque, ora pelo “modesto trabalho” do procurador, 

ora para estimular o pagamento de pronto, tendo como finalidade a 

extinção do processo. Contudo, não excluído o débito no prazo ante a 

citação (fls. 16/17), pois, a referida quitação se deu somente em 

24.11.2017 (fls. 114/115). Ademais, não verifiquei a liquidação de pronto 

pagamento nos autos, que fora determinada (fls. 13). Nota-se que houve 

demanda de novos atos praticados pelo procurador, tais como petições, 

pagamentos de diligências para nova Avaliação do imóvel penhorado (fls. 

93/94) e, até mesmo, a interposição deste Embargo de Declaração (fls. 

162/166). Diante de tais fatos, assiste razão o embargante e, 

consequentemente, impõe-se nova fixação, sem efeitos infringentes. (...) 

Isso posto, ACOLHO os embargos declaratórios (artigo 1.022, II, do Novo 

Código de Processo Civil) e FIXO os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Novo Código de 

Processo Civil que aduz: “[...] os honorários serão fixados entre o mínimo 

de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o 

valor atualizado da causa [...]” Logo, CONHECIDO e PROVIDO os 

embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36367 Nr: 1064-41.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MENEGOL, AQUILES MENEGOL, CLEUSA 

DOBRACHINSKY MENEGOL, EVERTON DIEGO MENEGOL, ANA KAROLINA 

ORTOLAN DILL MENEGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA ORGANIC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Vistos.

Deixo de realizar a penhora solicitada à fl.137, uma vez que já existe 

penhora no rosto dos autos de Código 30236 no valor de 38.051,97 ao 

qual figura como parte autora Terra Organic Ltda à fl. 129, o que torna 

inviável nova penhora.

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 130438 Nr: 6392-05.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRESIANE ALVES TEIXEIRA, MICHELE DOS 

SANTOS, RAFAEL PEREIRA DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA COSTA, 

SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Vistos.

Restituo os autos à secretaria para que sejam feitas as solicitações 

necessárias em relação ao requerimento de vaga ao estabelecimento 

prisional adequado, afinal a senhora gestora judicial só consegue expedir 

nos autos caso eles se encontrem na secretaria.

Feita a devida solicitação de vaga, autos conclusos imediatamente para 

que sejam apreciadas as solicitações da defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 1998-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando a petição de fls. 125, verifica-se que a parte exequente 

manifesta pelo reconhecimento do erro de fls. 120 v, o qual neste 

momento eu reconheço.

 Porém, justo determinar a remessa dos autos ao INSS para nova 

manifestação, afinal quando os autos lhe foram encaminhados constava 

uma manifestação de desistência dos valores que excedessem a 60 

salários mínimos.

 Reabro prazo ao INSS para se manifestar acerca dos cálculos juntados 

pela parte exequente.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 24154 Nr: 1586-10.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNMDS(, AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTTDS, GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos no qual consta que o executado veio a 

óbito.

Às fls. 111/112 a exequente requereu a citação do espólio de Thiago 

Teodoro da Silva na pessoa de Geslei Pereira da Silva, citada às fls. 127.

À decisão de fls. 129 determinou a intimação da parte autora, para que tal 

se manifestasse sobre eventual confusão de credores e devedores, bem 

como informar o número do processo de inventário e o termo de 

compromisso do respectivo inventariante.

A parte autora manifestou (fls. 130) que no momento do óbito de seu pai, o 

mesmo estava casado com a Sra. Geslei Pereira da Silva, alegou ainda 

que não havia confusão de credores/devedores e requereu o regular 

prosseguimento do feito.

Às fls. 131, o MPE solicitou a intimação da possível inventariante Geslei 

para que tal esclarecesse se é ou não a inventariante, bem como 

apresentasse o termo de compromisso caso fosse.
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Geslei às fls. 133/136 manifestou ser procuradora de José Carlos 

Fernandes e que teve um veiculo vinculado ao seu nome bloqueado no 

bojo dos autos em epigrafe, contudo em sua manifestação não esclareceu 

se realmente é inventariante de Thiago Teodoro da Silva.

Às fls. 137/138 Priscila Navarro Marinho da Silva apresentou acordo 

extrajudicial para homologação assinado por Ramão de Matos, pessoa 

essa estranha aos autos.

Pois bem, tendo em vista que este juízo desconhece quem seja Ramão de 

Matos, torna-se inviável a homologação do acordo.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de fls. 137/138, intime-se a parte autora 

para no prazo de 05 dias esclarecer de quem se trata, juntando nos autos 

a devida qualificação do mesmo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13681 Nr: 1550-70.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CAMPO DE JULIO, 

GILMAR RAMPANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, ANTÔNIO 

FIDÉLIS DA SILVA ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A, RODRIGO MOURA VARGAS - OAB:14912/A, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para que, se manifeste no prazo de cinco dias, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 199.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 834-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR DA COSTA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEIR DA COSTA LOURENÇO, Cpf: 

01399794175, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: BANCO FINASA S.A, devidamente qualificado, propos 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, contra CLAUDEIR DA COSTA 

LOURENÇO devidamente qualificado, pelo credito fornecido para bem 

móvel veiculo marca Honda modelo CBX 250 twister, chassis 

9C2MC35008R016287, cor preta, ano 2007/2008, no valor de R$ 

14.138,16.

Despacho/Decisão: Vistos.Chamo o feito à ordem em relação à decisão de 

fls.88, uma vez que a parte executada encontra-se em local incerto e não 

sabido.Defiro a citação por edital às fls. 87, cite-se o polo passivo por 

edital, para que responda à presente ação, no prazo de quinze (15) dias, 

se quiser,conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos 

artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias 

para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador 

especial Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para patrocinar os 

interesses da requerida, devendo ser a ele aberta vistas dos autos tão 

logo um defensor volte a atuar na Comarca.P. R. I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 09 de novembro de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15636 Nr: 795-12.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES, REINOLDO SUARADE 

VIRICATE, CLAUDIONOR ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Oliveira Amorim - 

OAB:3661-A, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98245 Nr: 82-17.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIMOTEO ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001375-68.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

VALTER DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. Valter de Oliveira ajuizou Ação de concessão de benefício 

previdenciário (auxilio doença) - c/c pedido de antecipação de tutela e 

pedido de conversão em aposentadoria, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Sustenta o autor preencher os requisitos 

necessários para a concessão dos benefícios previdenciários, bem como 

possuir doença incapacitante e se encontra sem condições de exercer 

atividades laborativas. Desta forma, pleiteia a concessão de tutela 

provisória de evidência, para que seja deferido o pedido de auxilio doença. 

Juntou a documentação. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

evidência, com fundamento no art. 311, II, CPC, in verbis: “Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; In casu, entendo que não se afiguram 
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presentes os requisitos acima expostos, conforme pleiteado na exordial, 

pois muito embora haja tese firmada em julgamento de Recurso Especial 

Repetitivo pelo STJ sobre o tema, não restou evidenciado nos autos a 

prova inequívoca do direito do autor através dos documentos anexos, 

visto que a perícia realizada pelo requerido foi em data recente. No mais, 

entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, e 

com a pericia médica deste juízo, melhores elementos sejam trazidos aos 

autos, e via de consequência, a tutela jurisdicional prestada seja mais 

justa. Estando, portanto, ausentes os requisitos do art. 311, do CPC, 

indefiro o pedido de tutela provisória de evidência. Consequentemente, 

verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “códex”, RECEBO a 

petição inicial. Cite-se a ré, por carta precatória, constando o prazo de 30 

(trinta) dias para resposta. Após, havendo contestação, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Comodoro/MT, 07 de dezembro de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000420-37.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. Considerando que na data da audiência retro 

agendada este magistrado estará usufruindo de férias compensatórias, 

conforme já deferido pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça, em expediente nº 0093680-32.2018.811.000, redesigno-a para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min. Cumpra-se nos termos da 

decisão retro. Às providências. Comodoro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000420-37.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): MOACIR PEDROSO DE ALMEIDA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. Considerando que na data da audiência retro 

agendada este magistrado estará usufruindo de férias compensatórias, 

conforme já deferido pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça, em expediente nº 0093680-32.2018.811.000, redesigno-a para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min. Cumpra-se nos termos da 

decisão retro. Às providências. Comodoro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GOULART MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000451-57.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): CLEONICE GOULART MACIEL RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. Considerando que na data da audiência retro 

agendada este magistrado estará usufruindo de férias compensatórias, 

conforme já deferido pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça, em expediente nº 0093680-32.2018.811.000, redesigno-a para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h45min. Cumpra-se nos termos da 

decisão retro. Às providências. Comodoro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000507-90.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. Considerando que na data da audiência retro 

agendada este magistrado estará usufruindo de férias compensatórias, 

conforme já deferido pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça, em expediente nº 0093680-32.2018.811.000, redesigno-a para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00min. Cumpra-se nos termos da 

decisão retro. Às providências. Comodoro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000507-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000507-90.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): DERLI GAUDENCIO DE OLIVEIRA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS 

DO RIO VERDE Vistos. Considerando que na data da audiência retro 

agendada este magistrado estará usufruindo de férias compensatórias, 

conforme já deferido pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de 

Justiça, em expediente nº 0093680-32.2018.811.000, redesigno-a para o 

dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00min. Cumpra-se nos termos da 

decisão retro. Às providências. Comodoro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001078-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001078-61.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): LUCIMAR GOUVEIA SABARA RÉU: EDICLEY PACHURI LEITE 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência designada. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001078-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU OAB - MT25139/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. L. (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a impulsionar o feito requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO0000356A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001081-16.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA RÉU: FINVEST FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Trata-se de Ação de exigir contas ajuizada por TREVO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA. – Em Recuperação Judicial em face de FINVEST 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS. Devido à declinação de competência do MM. Juiz da 

Primeira Cível da Comarca de Comodoro-MT vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Como é cediço, os 

órgãos jurisdicionais exercem jurisdição nos limites das suas 

circunscrições territoriais, pelo que se infere que a competência territorial 

é a regra ou o critério determinante do foro onde a causa deve ser 

processada. Pois bem. Compulsando os autos, vislumbro que o nobre 

magistrado que preside os feitos que tramitam pela 1ª Vara Cível da 

Comarca de Comodoro-MT entendeu por bem em declinar a competência 

para o processamento do feito para este juízo. Data vênia, compreendo a 

competência da lide em questão de forma diversa. No caso em testilha, o 

simples fato de o autor encontrar-se em recuperação judicial, não atrai a 

competência do juízo em que tramita a recuperação judicial, pois a ação de 

prestação de contas se funda em direito pessoal, se tratando de 

competência territorial, sendo deste modo vedado ao magistrado declinar 

sua competência de ofício. Ademais, a competência do juízo da 

recuperação judicial se limita a apreciação de matérias afetas aos bens do 

recuperando a fim de concentrar as decisões. Até porque, eventual 

procedência ou improcedência da presente demanda em nada afetará os 

bens delimitados na recuperação judicial. Nesta senda, o objetivo do 

legislador ao fixar a competência do juízo da recuperação foi o de 

concentrar em único juízo ações a respeito de constrição sobre bens que 

afetem o patrimônio ou sobre bens essenciais à continuidade da empresa 

em Recuperação Judicial. Sendo assim, tem o Juízo da recuperação a 

finalidade de proteger os ativos da recuperanda tanto quanto possível, 

evitando assim a frustração dos credores no recebimento de seus 

créditos, bem como na proteção dos bens essenciais à continuidade da 

atividade empresária, sem os quais, haveria efetivo prejuízo da massa de 

credores e da viabilidade da recuperação. Portanto, não havendo risco a 

depreciação do patrimônio, não há que se falar em competência do juízo 

da recuperação judicial. Ante o exposto, com fulcro no art. 66, CPC, 

SUSCITO conflito negativo de competência. Em consequência, remeta os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001114-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L P COSMETICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS REZENDE MOSS OAB - MG121099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001114-06.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: L P COSMETICOS EIRELI - ME IMPETRADO: ILMO. SR. 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA Vistos. LP COSMÉTICOS LTDA interpôs Embargos 

de Declaração contra a sentença prolatada nos autos que julgou extinto o 

presente feito. Segundo o embargante o decisum embargado encontra-se 

contraditório ao não ter condenado o impetrante em litigância de má-fé, 

bem como procedido com a extinção do feito. É a síntese do necessário. 

Fundamento e Decido. Consoante prevê o art. 535 do Código de Processo 

Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade ou eliminar contradição. Da condenação em litigância de 

má-fé. Ao vislumbrar todo o acervo contido nos autos, tenho que a 

manifestação do embargante merece guarida, considerando que este fora 

intimado da decisão nos autos 1001.114-06.2018.8.11.0046 apenas no dia 

25 de outubro de 2018, desta feita impositivo que lhe seja afastado a 

condenação por litigância de má-fé. Da extinção do feito. No que tange a 

reconsideração da decisão que extinguiu o feito, tenho que não merece 

acolhida, considerando que no dia 12 de outubro de 2018 não detinha 

qualquer magistrado desta comarca competência para apreciar o presente 

feito. Com o fim do advento do plantão judiciário os autos respectivos 

foram encaminhados a central de distribuição ocasião em que fora fixada 

a competência do juízo da Primeira Vara, tendo este se tornado prevento. 

Portanto, não há que se falar em prevenção deste juízo, considerando que 

a competência fora fixada apenas no dia 15 de outubro de 2018 ao juízo 

da Primeira Vara desta comarca. Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL 

PROVIMENTO os presentes embargos de declaração para o fim de apenas 

afastar a condenação em litigância de má-fé. No mais, permanece 

inalterado o decisum vergastado. Restitua ao impetrante os valores 

depositados nos autos a título de diligência ao Oficial de Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DALCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (RÉU)

ERAI MAGGI SCHEFFER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000267-04.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

AMARILDO ANTONIO DALCIN RÉU: BOM FUTURO AGRICOLA LTDA, ERAI 

MAGGI SCHEFFER Vistos. Trata-se de Ação de Reparação de danos 

Materiais e Morais ajuizada por Amarildo Antonio Dalcin em face de Bom 

Futuro Agrícola Ltda. Devido à declinação de competência do MM. Juiz da 

Primeira Cível da Comarca de Comodoro-MT vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Como é cediço, os 

órgãos jurisdicionais exercem jurisdição nos limites das suas 

circunscrições territoriais, pelo que se infere que a competência territorial 

é a regra ou o critério determinante do foro onde a causa deve ser 

processada. Pois bem. Compulsando os autos, vislumbro que o nobre 

magistrado que preside os feitos que tramitam pela 1ª Vara Cível da 

Comarca de Comodoro-MT entendeu por bem em declinar a competência 

para o processamento do feito para este juízo. Data vênia, compreendo a 

competência da lide em questão de forma diversa. No caso em testilha, a 

declaração de incompetência se deu pelo fato de haver preliminar 

discutindo o teor da produção antecipada de prova que correu perante 

esta Vara. Nessa senda, não há que se falar em prevenção, pelo simples 

fato de ter havido perícia designada pelo juízo titular da ação de produção 

antecipada de provas, pois o § 3º, do artigo 381, do CPC é claro no 

sentido de não haver prevenção do juízo. Outro não é o entendimento do 

Nosso Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - PROTESTO JUDICIAL - ART. 800 DO CPC - 

INAPLICABILIDADE - PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR 

MERAMENTE CONSERVATIVA DE DIREITO - CONFLITO PROCEDENTE. As 

medidas cautelares conservativas de direito, como a notificação, a 

interpelação, o protesto e a produção antecipada de provas, por não 

possuírem natureza contenciosa, não previnem a competência para a 

ação principal, sendo uma exceção à regra contida no artigo 800 do CPC. 

(CC 131907/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 
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em 05/06/2014, Publicado no DJE 11/06/2014) MEDIDA CAUTELAR - 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AÇÃO PRINCIPAL - EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA - AS MEDIDAS 

CAUTELARES MERAMENTE CONVERSATIVAS DE DIREITO, POR NÃO 

POSSUIREM NATUREZA CONTENCIOSA, NÃO PREVINEM A COMPETÊNCIA 

PARA A AÇÃO PRINCIPAL. (AI 95354/2011, DES. PEDRO SAKAMOTO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2011, 

Publicado no DJE 06/12/2011) Ante o exposto, com fulcro no art. 66, CPC, 

SUSCITO conflito negativo de competência. Em consequência, remeta os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 08 de novembro de 

2018. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001185-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKHAEL FERREIRA PAULA MORAES OAB - GO52536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001185-08.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADELAIDE PEREIRA SOARES Vistos. Trata-se de Embargos 

de declaração interpostos por Adelaide Pereira Soares ante a omissão da 

decisão interlocutória proferida nos autos. Suscita omissão da decisão 

interlocutória, sob o argumento de que o juízo não analisou todas as 

razões apresentados pelo postulante para o fim de se ter deferida a tutela 

de urgência. É o necessário. Decido. Consoante prevê o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a 

suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir 

erro material. O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de 

declaração, assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, 

portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode 

constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla 

possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele 

ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória. 

Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre embargante, haja 

vista que a decisão interlocutória em questão foi omissa ao não ter 

apreciado os meandros das razões da postulante, razão pela qual passo 

a reapreciar o pedido de tutela de urgência. Da tutela de urgência. Da 

análise dos elementos coligidos nos autos, verifico, em juízo de cognição 

sumária, que a postulante comprovou o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência. Isso porque constam 

nos autos, documentos que comprovam ser a postulante herdeira do “de 

cujus” e que não há dependentes habilitados junto ao INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social aptos a receberem benefício previdenciário. 

Destarte, em juízo de cognição sumária, tenho que restou comprovada a 

probabilidade do direito do autor no que tange a qualidade de herdeira, 

sendo a postulante merecedora de efetuar o levantamento dos valores. 

Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este 

decorre do caráter alimentar dos valores a serem levantados. De igual 

modo, se trata a postulante de pessoa idosa cujas penúrias são 

presumidas, ante a fragilidade e debilidade da saúde que advém com o 

tempo. Assim, comprovada a probabilidade do direito da autora e o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se adequado o 

deferimento da tutela de urgência. Pelo exposto, CONHEÇO, e DOU 

provimento aos presentes embargos de declaração e ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela consistente no levantamento 

dos valores relativos à verba rescisória e de saldo FGTS pertencentes, 

em favor da parte autora, devendo ser expedido o competente alvará. No 

mais, permanece inalterado o decisum embargado. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000347-65.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI OAB - MT0012200A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. J. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000347-65.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: LILIANE DOS SANTOS ALMEIDA EXECUTADO: CRISTIANO 

FLORES JAVANU Vistos. Intime-se a requerente, por meio de sua 

advogada, para que se manifeste no feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Advirto que o silencio será interpretado como quitação do débito com a 

consequente extinção da execução. Após, com ou sem manifestação, 

vistas ao Ministério Público. Comodoro/MT, 14 de novembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000306-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000306-98.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): DMM LOPES & FILHOS LTDA. RÉU: FIGUEIREDO & QUINTEIRO 

LTDA - ME Vistos. Versam os autos sobre Ação Monitória, ajuizada com 

fulcro no artigo 700, do CPC, visando à obtenção de pagamento de 

montante individualizado. De proêmio, determino que a Senhora Gestora 

certifique se o recolhimento das custas foi tempestivo. Se tempestivo, 

como a petição inicial se acha devidamente instruída, obedecendo aos 

requisitos do procedimento especial monitório e, ainda, restando 

evidenciados os preceitos do artigo 319 do CPC, defiro a expedição do 

mandado monitório, para que o réu pague a importância buscada no prazo 

de 15 dias (CPC, art. 701). Nesse prazo, poderá, ainda, o réu oferecer 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-os 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial 

(art. 701, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT, 14 de novembro 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000306-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o recolhimento da diligência do 

oficial de justiça em cinco dias sob pena de recolhimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000708-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000708-82.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de busca e apreensão 

interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS todos devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos vislumbro que este juízo determinou que a parte 

autora procedesse com o recolhimento das custas processuais ante a 

ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, o qual não 

ocorreu tendo apenas pleiteado a desistência da demanda. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Segundo a regra contida no art. 290 do CPC, 
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ressalvando os casos de justiça gratuita, determina o cancelamento da 

distribuição caso em quinze dias não seja providenciado o preparo prévio 

em cartório. É cediço que o preparo é providência indispensável à 

propositura da ação/recurso e não sendo comprovado pelo 

Requerente/Embargante/Exequente,  deverá a  in ic ia l  ser 

indeferida/rejeitados. Nos dizeres da Corte da Cidadania, transcorrido o 

prazo “in albis” sem que a parte providencie o pagamento das custas 

processuais, o juiz deve determinar o cancelamento da distribuição e o 

arquivamento do feito independentemente de intimação pessoal. Mutatis 

Mutantis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS 

DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PREPARO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – 

Consoante entendimento desta Corte Especial, quem opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas em 30 dias. Decorrido 

esse prazo, o juiz deve determinar o cancelamento da distribuição do 

processo e o arquivamento dos respectivos autos, independentemente de 

intimação pessoal. Precedentes. II – Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não 

cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se 

firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.". III - Agravo interno 

desprovido. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1014847/PA, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Corte Especial, julgado em 16-09-2013, DJe 25-09-2013) AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM 

S.A. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES. 

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de 

que, a exemplo do que ocorre com os embargos à execução, passado o 

prazo de 30 (trinta) dias disposto no artigo 257 do CPC sem o recolhimento 

das respectivas custas, deve o juiz determinar o cancelamento da 

distribuição da impugnação sem a necessidade de intimação da parte. 2. 

Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de novos 

recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta (art. 

557, § 2º, do CPC). (AgRg no AREsp 240.338/RS, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27-11-2012, DJe 

04-12-2012). Pelo exposto, determino o imediato CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO DO FEITO ante a ausência de recolhimento das custas 

iniciais. Deixo de condenar a parte autora no pagamento de honorários 

advocatícios, vez que não houve qualquer intervenção de advogado por 

parte da requerida/embargada/executada, não havendo que se falar em 

sucumbência. Em caso de nova distribuição de demanda idêntica, proceda 

com a vinculação para o fim de evitar que as partes utilizem de tal meio 

para escolha do juízo. P.I.C. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000896-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI SILVA DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000896-75.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT EXECUTADO: YURI SILVA DIAS VISTOS. COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MT – SICREDI 

NOROESTE MT ajuíza Ação de Execução de Título Extrajudicial contra 

YURI SILVA DIAS todos devidamente qualificados. Sustentou em apertada 

síntese que as partes celebraram negócio jurídico entre si e que pelas 

operações financeiras efetivadas pelo demandado/executado faz jus o 

autor/exequente ao montante de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). 

Requereu deste modo a citação do executado para adimplemento da dívida 

em comento em 03 dias. Juntou documentos. Derradeiramente as partes 

apresentaram acordo nos autos de ID 16234191 . É o relatório. 

Fundamento e decido. Mérito. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Ante a informação de que o requerido/executado e a parte 

autora/exequente celebraram acordo conforme se insere dos autos. Afiro 

a regularidade do acordo celebrado nos autos, sendo as partes capazes 

e legítimas para tanto, nos termos do art. 487, III, b, CPC: Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: ... III - homologar: ... b) a transação; 

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo carreado aos autos de ID 16234191 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de 

ser certificado nos autos se houve o devido recolhimento das custas 

processuais, bem como para que sejam feitas as anotações devidas. 

Após, com o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, depois 

de decorrido o prazo de suspensão do acordo celebrado nos autos, 

desarquive-se e intime-se a parte autora/exequente para manifestar nos 

autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será interpretado como 

satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem manifestação, 

voltem-me conclusos para extinção. Honorários advocatícios e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. P. I. C. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001255-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE DE JESUS CARDOSO (EXECUTADO)

MARCIO DE MATOS ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001255-25.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

MARCIO DE MATOS ANDRADE, MARIZETE DE JESUS CARDOSO VISTOS. I 

- Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se tratar de 

entidade equiparada à instituição financeira. II - Certifique se houve o 

devido recolhimento das custas processuais. III – Em havendo o devido 

recolhimento das custas processuais pelo Distribuidor, DETERMINO que 

seja procedida a citação do (s) devedor (es) mediante carta com aviso de 

recebimento ou por mandado caso requerido pelo exequente na exordial 

no endereço apontado pela parte exequente em petição retro para pagar 

em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, 

opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. IV - Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. V - 

Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. VI - Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor 

devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. VII - Defiro os 
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benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação 

via mandado. VIII - Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, 

§1º, CPC. IX- Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens passiveis 

de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. X - Desde já, 

havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-71.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001142-71.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em desfavor de ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS todos devidamente qualificados. Juntou 

documentos. Liminar deferida nos autos de ID 16047971. Após cuida-se 

de requerimento de desistência da ação formulado pela parte autora em ID 

16311786. É o breve relato. Fundamento e decido. A desistência da ação 

é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, até a prolação da 

sentença. Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação 

antes da apresentação de contestação pela parte requerida, 

desnecessária a intimação do requerido conforme norma processual civil. 

No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação. Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Revogo a liminar 

proferida nos presentes autos. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais. Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. C. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000836-05.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000836-05.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ADRIANO ALVES DA ROCHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Da assistência judiciária 

gratuita. Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem como os 

documentos acostados aos autos, tenho por bem em deferir os benefícios 

da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois a meu ver 

a parte autora demonstrou no presente momento não possuir recursos 

financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos. Cite-se a parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 28/01/2019 às 15h00min. Caso haja desinteresse na 

realização da audiência deverá a parte requerida nos termos do art. 334, 

§5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. Cientifique-se 

na mesma ocasião as partes que o não comparecimento injustificado na 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, CPC. Na data 

aprazada para a audiência as partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos e, que a parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir [art. 334, §10, CPC]. Notifique-se o conciliador/Cejuscc 

deste juízo a data para qual foi designada a audiência. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001272-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-42.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ERENY LAURET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001034-42.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ERENY LAURET RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

ERENY LAURET devidamente qualificada na peça basilar ajuíza Ação 

ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pleiteando 

a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como tutela de 

urgência a fim de ser-lhe concedido/restabelecido o benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que é 

segurado (a) da Previdência Social. Sustentou em apertada síntese que a 

parte autora se encontra acometida de patologia que lhe impossibilita de 

exercer atividades laborais. Requer que seja concedido/restabelecido em 

sede de tutela de urgência o benefício de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez. É o breve relato. Decido. Recebo a emenda da inicial. Da 

assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família mormente pelos documentos apresentados na exordial. Da tutela de 

urgência. De proêmio ressalto que para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte autora se encontra impossibilitada para o 

exercício de qualquer atividade laborativa causará danos ao erário. 

Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foram preenchidos todos os 
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requisitos da tutela de urgência afigura-se inviável o deferimento desta. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001180-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DA SILVA ASCOLI (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça por meio da guia e comprovante de pagamento 

respectivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001001-52.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE PAULO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001001-52.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

GEOVANE PAULO MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001009-29.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de 

assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados 

na exordial. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo 

em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC. Cadastre a prioridade na tramitação processual no sistema Pje – art. 

1.048, I, CPC. Cite-se a autarquia requerida mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001400-81.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001400-81.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

IVAN MESCHIARE RÉU: MARCILENE DOS SANTOS VISTOS. IVAN 

MESCHIARE, ajuíza Ação de Família em desfavor de MARCILENE DOS 

SANTOS todos devidamente qualificados nos autos. Narrou a parte autora 

em sua exordial que o requerente conviveu com a requerida sob o regime 

de união estável por aproximadamente 16 (dezesseis) anos. Ressalte-se 

que as partes já estão separadas de fato há aproximadamente 08 (oito) 

meses, não havendo possibilidade de reconciliação. Sustenta que desse 

relacionamento nasceu dois filhos, Carol dos Santos Meschiare e Vitor 

dos Santos Meschiare, ambos com 16 e 14 anos respectivamente. 

Requereu deste modo, tutela de urgência a fim de que seja acolhido o 

montante oferecido a título de pensão alimentícia no patamar de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) mensais. Junto à inicial vieram os 

documentos. É o relatório. Decido. Primeiramente, determino a tramitação 

do feito sob segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II do CPC. 

Da assistência judiciária gratuita. Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita, pois a meu ver a parte autora(s) comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, mormente por estar assistida(s) por advogado 

dativo. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão de assistência 

judiciária gratuita a parte autora a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Da tutela de urgência de 

natureza antecipada em caráter liminar. De acordo com o art. 300 do CPC, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim dispõe o artigo 24, da Lei n.º 5.478/68: 

Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a 

residência comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar 

a iniciativa de comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir 

a citação do credor, para comparecer à audiência de conciliação e 

julgamento destinada à fixação dos alimentos a que está obrigado. (grifos 

nossos). Depreende-se dos autos que o requerente não pretende se 

furtar ao pagamento da pensão à sua (s) filha (os) menor (es). Ao 

contrário busca de forma espontânea tutela judicial, para garantir a 

subsistência da (o) menor (es). Assim, entendo que os valores oferecidos 

no presente momento merecem ser acolhidos, mormente pelo fato de que 

eventual majoração do valor ofertado a título de pensão alimentícia carece 

de ins t rução do  processo.  Adv i r to  que o  b inômio 

necessidade/possibilidade poderá ser melhor verificado ao longo da 

instrução, sem prejuízo de majoração se for demonstrado a sua 

necessidade. Desta forma, considero que se encontram presentes as 

hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada postulada com a ressalva de estes serem fixados de forma a 

atender as necessidades da (os) filha (os) dentro das possibilidades do 

genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, 

do CC/02. Por fim, considerando que foram pleiteados pedidos que 

comportam ritos diferentes, aplico o procedimento que possui rito 

específico para ações de família. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR pleiteada 

na exordial para o fim de DEFERIR o oferecimento de alimentos e, portanto 
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FIXAR em favor da (os) menor (es) Carol dos Santos Meschiare e Vitor 

dos Santos Meschiare, a título de pensão alimentícia o valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) mensais. Designo audiência de 

conciliação/mediação consoante pauta do CEJUSC (29 de janeiro de 2019 

às 14h:00min) e após, cite-se a parte requerida pessoalmente no 

endereço acostado nos autos para comparecer à audiência de mediação 

e conciliação fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 

695,§ 4º, CPC. Consigno que o mandado de citação deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá fazer 

menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC. Notifique-se o CEJUSC deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência. Cientifique-se as partes 

que a audiência será realizada na sala de audiência do CEJUSC deste 

juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 695, §2º, CPC. Expeça-se o necessário. 

Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DOS SANTOS MORAES OAB - 019.030.371-90 

(REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. P. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000253-20.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: FELIPE GABRIEL MORAES PARREIRA REPRESENTANTE: 

MARCIA DOS SANTOS MORAES EXECUTADO: TIAGO MOREIRA 

PARREIRA Vistos. I – Manifeste a parte exequente, por meio de seu 

advogado constituído/dativo, em 15 (quinze) dias. II – Colha-se parecer 

ministerial, cujo prazo de apresentação será de até 30 (trinta) dias. III – 

Cadastre o patrono do requerido/executado no sistema Pje. Após o prazo 

supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000567-63.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PEGORER (EXECUTADO)

BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULINO CEZAR BULLA (EXECUTADO)

MARIA ROSALINA FRANZIN PEGORER (EXECUTADO)

FABIANA PEGORER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000839-57.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME, HENRIQUE PEGORER, MARIA ROSALINA 

FRANZIN PEGORER, PAULINO CEZAR BULLA, FABIANA PEGORER 

VISTOS. I - Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se 

tratar de entidade equiparada à instituição financeira. II - Certifique se 

houve o devido recolhimento das custas processuais. III – Em havendo o 

devido recolhimento das custas processuais pelo Distribuidor, DETERMINO 

que seja procedida a citação do (s) devedor (es) mediante carta com 

aviso de recebimento ou por mandado caso requerido pelo exequente na 

exordial no endereço apontado pela parte exequente em petição retro para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, 

querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos autos do 

mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. 

IV - Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, 

descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o 

valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a 

respeito dos atos processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso 

V e art. 841 e seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta 

precatória para tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte 

exequente. V - Intime-se o executado (s) para que, no prazo para 

embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 916 do CPC]. VI - Arbitro os honorários advocatícios em 

10% do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto 

pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do 

CPC]. VII - Defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte 

exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) 

dias caso não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha 

requerido a citação via mandado. VIII - Caso o Oficial de justiça não 

encontre o executado, desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem 

para garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no 

art. 830, §1º, CPC. IX- Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens 

passiveis de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório 

a dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. X - Desde já, 

havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000922-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO LOPES DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000922-73.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

ADEILDO LOPES DE MOURA VISTOS. I - Indefiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, por se tratar de entidade equiparada à 

instituição financeira. II - Certifique se houve o devido recolhimento das 

custas processuais. III – Em havendo o devido recolhimento das custas 

processuais pelo Distribuidor, DETERMINO que seja procedida a citação do 

(s) devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou por 

mandado caso requerido pelo exequente na exordial no endereço 

apontado pela parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) 

dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC]. IV - Não havendo 
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pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte exequente. V - 

Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, caso queira, 

uma vez reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito 

de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do CPC]. VI - Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor 

devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba 

honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC]. VII - Defiro os 

benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação 

via mandado. VIII - Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, 

desde já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto 

proceda-se o senhor meirinho com as diligências insculpidas no art. 830, 

§1º, CPC. IX- Inexistindo bens a serem penhorados, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias indique bens passiveis 

de penhora, sob pena de sua desídia configurar ato atentatório a 

dignidade da justiça nos moldes do art. 774, e ss CPC. X - Desde já, 

havendo pedido neste sentido defiro a expedição de certidão para fins de 

averbação em registro público do ato de propositura dessa execução 

(799, IX e 828, caput, CPC), caso requerido pelo exequente. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001005-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

Fica a parte autora intimada a impulsionar o processo requerendo o que 

entende de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ECHER OAB - MT12274/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001133-12.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

HELENA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 

HELENA RODRIGUES DE SOUZA ajuíza Ação Ordinária em face de 

BANCO BRADESCO S.A. todos devidamente qualificados nos autos. Aduz 

em apertada síntese que, em data de 08 de abril de 2011 celebrou Cédula 

de Crédito Bancário com o requerido tendo dado em garantia em alienação 

fiduciária um 01 (um) imóvel urbano situado na Rua Mato Grosso, lote º 07, 

quadra 06, Bairro Renascer, com área de 480,00 m² (quatrocentos e 

oitenta metros quadrados), na Cidade de Campos de Júlio/MT, com 

certidão de matrícula de imóvel aberta sob nº 5322, junto ao Serviço de 

Registro Imobiliário desta Comarca de Comodoro/MT. Noticiou nos autos 

que em virtude de dificuldades financeiras não conseguir quitar todas as 

parcelas do contrato em questão. Informou que o Requerido descumpriu 

as normas de realização de leilão extrajudicial, posto que antes de ser 

leiloado o bem dado em garantida, deve o devedor ser intimado para 

efetuar o pagamento do débito. Requereu em sede de liminar, a suspensão 

dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel urbano situado na Rua Mato 

Grosso, lote º 07, quadra 06, Bairro Renascer, com área de 480,00 m² 

(quatrocentos e oitenta metros quadrados), na Cidade de Campos de 

Júlio/MT, com certidão de matrícula de imóvel aberta sob nº 5322, junto ao 

Serviço de Registro Imobiliário desta Comarca de Comodoro/MT. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Recebo a emenda da inicial. Da assistência 

judiciária gratuita. Considerando o que dispõe o art. 99, §2º, CPC, bem 

como os documentos acostados aos autos, tenho por bem em deferir os 

benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois 

a meu ver a parte autora demonstrou no presente momento não possuir 

recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, 

sem prejuízo de posterior análise se não restar mais presente a 

hipossuficiência de recursos. Da tutela de urgência. Segundo o artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência requer a presença da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, alega o autor ausência de regular notificação, 

e, em caso tal, o pressuposto da verossimilhança das alegações deve ser 

preenchido à luz dos fundamentos articulados na inicial. E isso porque 

todas as tutelas de urgência fundamentadas na ausência de notificação, 

na prática, subordinadas à pré-constituição de prova negativa, de difícil ou 

impossível produção, seriam inviabilizadas. Nesses casos, portanto, não 

se pode atribuir à parte que postula provimento liminar o ônus de provar 

fato negativo, para fins de avaliação da verossimilhança de sua 

pretensão. Outrossim, na hipótese, o prosseguimento do leilão extrajudicial 

implica perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Assim, 

DEFIRO a tutela urgência antecipada para o fim de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO dos efeitos do leilão extrajudicial do (s) imóvel (is) sob a 

matrícula 5322 desta comarca até ulterior deliberação deste juízo nos 

termos do art. 301, CPC, ressaltando o caráter provisório da presente 

medida. Oficie-se a (o) Cartorária (o) de Registro de Imóveis desta 

comarca para que proceda com as diligências necessárias no sentido de 

efetuar a restrição judicial no (s) imóvel (is) sob a matrícula nº 5322 até 

ulterior deliberação deste juízo. De igual modo, oficie-se a instituição 

financeira Banco Bradesco S/A, do teor deste decisum. DESIGNO 

audiência de conciliação ou de mediação, para o dia 01 de fevereiro de 

2019. Intime o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. O prazo de 

contestação será o disposto no art. 335 do CPC. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001132-27.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BARBOSA RODOVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001132-27.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

JONAS BARBOSA RODOVALHO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS. JONAS BARBOSA RODOVALHO propõe Ação Ordinária em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO todos devidamente qualificados nos 

autos. Sustentou em apertada síntese que o Autor é funcionário público, 

agente penitenciário, da Secretaria de Estado de Segurança do Estado de 

Mato Grosso, lotado na Cadeia Pública de Comodoro/MT, onde exerce seu 

labor. Informou na exordial que no dia 30 de abril do ano de 2010, teve 

cumprido em seu desfavor mandado de prisão preventiva tendo como 

fundamento o suposto assassinato de Reverton Daniel Gomes. Aduziu 

que ante o equívoco cometido sofreu danos morais. Requereu a 

procedência do pedido para o fim de ser ressarcido pelos danos morais 

sofridos. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. Da 

assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos verifico que, a parte 

autora não se encontra parca de recursos financeiros, e, tendo em vista o 

que prevê o art. 5º, LXXIV, da CF norma hierarquicamente superior a Lei 
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n.º 13.105/2015 há necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

de recursos. E, assim não se encontra a parte autora considerando os 

documentos apresentados junto a exordial. O fato é que tal presunção de 

hipossuficiência é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente 

para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, não havendo 

inequívoca comprovação da condição de hipossuficiente da parte autora, 

não há que se deferir o benefício da gratuidade de justiça. Diante do 

exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em favor da 

parte autora. Intime-se a parte autora, para que comprove o recolhimento 

das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Efetuado o recolhimento das custas 

processuais, remetam-se os autos ao cartório Distribuidor deste juízo para 

que aquele certifique o devido recolhimento, bem como, proceda com as 

anotações pertinentes no sistema Pje. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000946-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000946-04.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: CLEUZA HELENA RIBEIRO DE ALMEIDA EXECUTADO: 

ROBERTO OLIVEIRA MARQUES Vistos. I - Não conheço do requerimento 

anterior por ausência de previsão legal. II - Certifique se houve o devido 

recolhimento das custas processuais ou interposição de agravo de 

instrumento. III - Após, conclusos. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000548-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. O. (AUTOR(A))

S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000548-57.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

SINARA MAZUTTI, IGOR MAZUTTI DE OLIVEIRA RÉU: MARCIO MENDES DE 

OLIVEIRA VISTOS. I – Recebo a emenda da inicial. II - Defiro a assistência 

judiciária gratuita ao autor/exequente, considerando que visa receber 

valores atinentes a obrigação alimentar. III - Intime-se a parte executada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para, em 03 (três) dias, 

pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, advertindo-o que somente a comprovação que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. IV - Caso o 

executado, no prazo assinalado acima, não efetue o pagamento, não 

prove que o efetivou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

fazer, DETERMINO QUE SEJA REALIZADO O PROTESTO DO 

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL, aplicando-se, no que couber, as 

disposições do art. 517 do CPC, inteligência do art. 528, §1º, CPC. VI - Se 

não pagar, nem se escusar, de imediato proceda-se com a penhora e 

avaliação de bens, conforme dispõe o art. 829 do CPC, quanto às 

prestações vencidas anteriores ao pedido de cumprimento de sentença e 

as que vencerem no curso do processo executivo. VII - Se for penhorado 

bem imóvel, intime-se igualmente o cônjuge do devedor, se casado. Após, 

sendo o caso, registre-se a penhora no Cartório de Registro de Imóveis, 

intimando-se a exequente para retirar o mandado de inscrição, ex vi art. 

844 do CPC. Se o devedor, ao nomear os bens à penhora, atribuir valor 

aos bens e o credor concordar, nos termos do art. 871, I, CPC, não se 

procederá à avaliação por avaliador. VIII – Se fornecido pelo 

autor/exequente, oficie-se a instituição empregatícia do executado para 

que os valores a título de pensão alimentícia sejam descontados mediante 

folha de pagamento e, posteriormente depositados na conta bancária 

apontada pela representante legal da parte exequente, devendo o 

desconto ocorrer a partir da primeira remuneração posterior do 

executado, a contar do protocolo do ofício, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência ou prevaricação [art. 529, §1º, CPC]. Notifique-se o 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000407-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FURTADO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000407-38.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: VANDERLEIA FURTADO MATOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Ordinária interposta por 

VANDERLEIA FURTADO MATOS contra ESTADO DE MATO GROSSO 

todos devidamente qualificados. Compulsando os autos vislumbro que o 

requerido devidamente citado, apresentou contestação nos autos. Empós, 

apresentou o autor manifestação nos autos. É o relato do necessário. 

Proceda a serventia da seguinte forma: Intimem-se as partes no prazo 

comum de 05 (cinco) dias para, caso queiram, especifiquem as provas a 

serem produzidas. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HELKERS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000241-06.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): FLAVIO HELKERS RODRIGUES RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

VISTOS. 1) Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

2) Permaneçam os autos em cartório até a apreciação da tutela de 

urgência recursal requerida em sede de agravo de instrumento. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA NAZARIO ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001397-29.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ZELIA NAZARIO ELIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados na 

exordial, sobretudo o valor utilizado para base de cálculo para 

recolhimento da contribuição social. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Cadastre a prioridade 

na tramitação processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Cite-se a 

autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na 

forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 
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Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000974-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impresso em: 26/10/2018 às 14:57 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E 

NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 81120183766836 Documento: açao 

de excuçao alimentos - expropriaçao.pdf Remetente: SECRETARIA DA 2ª 

VARA - COMODORO ( NICHOLAS SELZLER KLAHOLD ) Destinatário: 

Contadoria/Tesouraria/Distribuição - Comarca de Uberlândia ( TJMG ) Data 

de Envio: 26/10/2018 14:56:23 Assunto: Procedo o envio de carta 

precatória para distribuição nesse juízo deprecado. Código de 

rastreabilidade: 81120183766835 Documento: 2018_10_26_14_28_53.pdf 

Remetente: SECRETARIA DA 2ª VARA - COMODORO ( NICHOLAS 

SELZLER KLAHOLD ) Destinatário: Contadoria/Tesouraria/Distribuição - 

Comarca de Uberlândia ( TJMG ) Data de Envio: 26/10/2018 14:56:23 

Assunto: Procedo o envio de carta precatória para distribuição nesse juízo 

deprecado.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000801-45.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES GUERREIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE PENALIDADES AO 

CONDUTOR (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Protocolo de Carta Precatória via PJe Certifico que, nesta 

data, procedi a distribuição da missiva na comarca deprecada, via sistema 

PJe, conforme comprovante de distribuição. Comodoro/MT, 11 de setembro 

de 2018. FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000431-66.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

NELI MARIA DA SILVA DE SOUZA OAB - 029.339.731-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. B. I. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Protocolo de Carta Precatória via PJe Certifico que, nesta 

data, procedi a distribuição da missiva na comarca deprecada, via sistema 

PJe, conforme comprovante de distribuição. Comodoro/MT, 12 de setembro 

de 2018. FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001335-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAPRIOGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TAVARES CALAZANS OAB - MT11802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impresso em: 03/12/2018 às 17:18 RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E 

NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 81120183847048 Documento: 

1001335-86.2018.8.11.0046.pdf Remetente: SECRETARIA DA 2ª VARA - 

COMODORO ( NICHOLAS SELZLER KLAHOLD ) Destinatário: SECRETARIA 

DA 2ª VARA CÍVEL - VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - 

CUIABÁ ( TJMT ) Data de Envio: 03/12/2018 17:15:15 Assunto: Solicito o 

envio dos documentos relacionados na decisão.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000548-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. O. (AUTOR(A))

S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada para cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000785-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSANGELA QUEIROZ STABILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Certifico que fora encaminhado mandado de averbação para cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-57.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PEGORER (EXECUTADO)

BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULINO CEZAR BULLA (EXECUTADO)

MARIA ROSALINA FRANZIN PEGORER (EXECUTADO)

FABIANA PEGORER (EXECUTADO)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada para cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000397-91.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO OAB - RO6618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERREIRA GOMES (IMPETRADO)

GUSTAVO ANDRE ROCHA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000397-91.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: ADRIANO SILVA E SILVA IMPETRADO: JEFERSON 

FERREIRA GOMES, GUSTAVO ANDRE ROCHA VISTOS, ETC. ADRIANO 

SILVA E SILVA impetrou Mandado de segurança com pedido liminar, 

contra ato inquinado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal de 

Comodoro e Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público, 

todos devidamente qualificados nos autos. Afirma o impetrante que 

realizou inscrição em concurso público de nº 001/2018 da Prefeitura 

Municipal de Comodoro/MT, para o cargo de “ACS – agente comunitário de 

saúde”, contudo foi surpreendido com seu nome em lista divulgada pelo 

edital complementar nº 007, com a descrição dos candidatos que não 

protocolaram documento no prazo, em descumprimento aos itens 2.7.5.1 e 
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2.7.5.4 do edital principal. Narra que tais itens descrevem que: 2.7.5.1. 

Conforme a Lei Federal 11.350/2006 é obrigatório que o candidato ao 

Cargo de Agente Comunitário de Saúde resida na respectiva área. O 

candidato deverá protocolar junto à Prefeitura Municipal de Comodoro – MT 

o comprovante de residência na área de interesse no ato da inscrição via 

protocolo até 17/06/2018. 2.7.5.4. Para validação da inscrição o candidato 

ao cargo de ACS deverá protocolar na sede da prefeitura municipal, no 

Departamento de Tributação, o comprovante de residência juntamente com 

declaração do Enfermeiro responsável pelo PSF da área. Sustenta que a 

exigência de apresentação de comprovante de endereço junto a Prefeitura 

Municipal antes da realização do certame é ilegal, com base em 

entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado nº 

266. Assim, requer seja deferida liminar para o fim de determinar às 

impetradas que autorize liminarmente a manutenção de sua candidatura ao 

cargo de Agente Comunitário de Saúde no concurso público. Com a inicial 

vieram os documentos. È o relatório. Fundamento e decido. Sobre a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança, o art. 1º, caput, 

da Lei nº 12.016/09, assim dispõem, verbis: “Art. 1o. Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Isso significa 

dizer que é possível à concessão de mandado de segurança desde que 

haja prova concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda que para 

fins preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não pode ser 

aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito pelo qual 

se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, 

Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, DJe 

19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 

presença de dois requisitos: plausibilidade do direito substancial invocado 

(“fumus boni juris”); possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil 

reparação (“periculum in mora”). No caso sub judice, não ficou 

caracterizado o fumus boni iuris, pois, a parte Impetrante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que preenche todos os requisitos 

insculpidos na lei n.º 12.468/11, bem como a suposta violação ao seu 

direito líquido certo ou mesmo justo receio de sofrê-la por parte da 

Impetrada, visto que a princípio a norma disposta no edital do concurso 

público, impugnada no presente writ afigura-se razoável, proporcional e 

atende a finalidade a qual se destina, uma vez que para o cargo de agente 

comunitário de saúde consta expressamente o requisito de residência do 

candidato na respectiva área, conforme item 2.7.5.1., sendo consignado 

prazo para a comprovação de residência, o qual não foi cumprido pelo 

impetrante. Outrossim, tal requisito está previsto em Lei Federal nº 

11.350/06, art. 6º, I, que assim dispõe: “Art. 6º - O Agente Comunitário de 

Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da 

atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da 

publicação do edital do processo seletivo público”; A respeito, segue o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO DA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ITEM 2.3 DO 

EDITAL Nº 01/2012. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA 

INSCRIÇÃO NO CARGO RELATIVO À ÁREA DE RESIDÊNCIA. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. Não evidenciada a violação do direito 

líquido e certo da impetrante, pois ausente comprovação cabal e prévia, 

característica da via eleita, da inscrição no cargo relativo à área de 

residência, conforme previsão expressa no item 2.3 do Edital nº 01/2012. 

Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70072372394, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 

20/10/2017). Logo, o ato impugnado e praticado pelas autoridades 

coatoras se revestiu de legalidade, ausente, assim, o fumus boni iuris. 

Ante o exposto, em face da ausência dos requisitos legais, INDEFIRO A 

LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades tidas como coatoras do conteúdo 

da petição inicial, para que, dentro do prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que achar necessárias, fazendo consignar as disposições 

entalhadas no art. 7º, inciso I da Lei nº 12016/2009. Após, uma vez 

exaurido o prazo a que faz menção o art. 7º, inciso I da Lei nº 

12016/2009, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, cuja 

intervenção nos processos desta estirpe, é indispensável [art. 12 da Lei 

nº 12016/2009]. Na sequência, venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT em 04 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001396-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE BELUSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES (IMPETRADO)

ANTONIO CARMOS PINHEIRO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001396-44.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: ROSELAINE BELUSSI IMPETRADO: ANTONIO CARMOS 

PINHEIRO DE OLIVEIRA, CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES VISTOS. 

Determino que a parte autora/impetrante no prazo de 15 (quinze) dias: I - 

Proceda com a emenda à inicial para o fim de incluir no polo passivo da 

demanda o particular nomeado para o ato em que busca a invalidade, 

porquanto em caso de provimento da demanda que almeja será aquele 

atingido, fazendo incidir na hipótese o previsto no art. 24 da Lei n.º 

12.016/2009. II - Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000537-28.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Protocolo de Carta Precatória via PJe Certifico que, nesta 

data, procedi a distribuição da missiva na comarca deprecada, via sistema 

PJe, conforme comprovante de distribuição. Comodoro/MT, 12 de setembro 

de 2018. FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000449-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Remessa de documentos via Malote Digital Certifico que, 

nesta data, remeti a Carta Precatória, para distribuição, via Malote Digital, 

conforme recibo. Comodoro/MT, 14 de setembro de 2018. FELIPE MICHELIN 

FORTES Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000681-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DE LIMA SILVA OAB - 024.866.312-75 (REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. D. S. (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada para cumprimento no 

juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1000547-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. O. (AUTOR(A))

S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO Remessa de documentos via Malote Digital Certifico que, 

nesta data, remeti a Carta Precatória, para distribuição, via Malote Digital, 

conforme recibo. Comodoro/MT, 21 de novembro de 2018. Esp. FELIPE 

MICHELIN FORTES Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M J CASA DE CARNE E MERCEARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000293-02.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: VALE FORMOSO DISTRIBUICAO LTDA EXECUTADO: J M J 

CASA DE CARNE E MERCEARIA EIRELI - ME VISTOS ETC., Cite-se a 

devedora para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 829 

do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data da juntada aos 

autos do mandado de citação [art. 915 do CPC]. Não havendo pagamento, 

proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado [art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, 

ambos do CPC]. Intime-se a executada para que, no prazo para embargos, 

caso queiram, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% ao mês [art. 916 do CPC]. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º, do CPC]. A 

propósito, defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000240-21.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON HENING BRITO DA SILVA (RÉU)

DANIZA HELLEN SIQUEIRA LOPES (RÉU)

FARMACIA FACIFARMA LTDA - ME (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Eu, Marcos Luiz Gonçalves, Oficial de Justiça desta 

comarca de Comodoro-MT, no uso de minhas atribuições legais, etc... 

CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao mandado de CITAÇÃO, 

expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Segunda vara desta 

comarca ,  ex t ra ído  da  Ação  Mon i tó r ia ,  p rocesso  n º 

1000240-21.2018.8.11.0046, procedi da forma subseqüente: Dirigi-me aos 

endereços constantes no mandado, cidade de Campos de Júlio, nesta 

comarca, sendo que não foi possível proceder a CITAÇÃO de: FARMÁCIA 

FACIFARMA LTDA – ME, MAYCON HENING BRITO DA SILVA e DANIZA 

HELLEN SIQUEIRA LOPES por não encontra-los. Conforme informações e 

constatação, a empresa não mais existe no endereço indicado, através de 

terceiros fui informado que a empresa fechou-se e seus sócios MAYCON 

e DANIZA mudaram para a cidade de Rondonópolis-MT, porém, não 

consegui nenhuma informação sobre seus atuais endereços. Sendo 

assim, devolvo o mandado em cartório. O referido é verdade. Dado e 

passado nesta cidade e comarca de Comodoro-MT, aos 18 dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezoito. Resumo: 01 Certidão. 03 Loc. 

Campos de Júlio. Marcos Luiz Gonçalves Oficial de Justiça Matrícula 

5331/TJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MADALENA FERREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

JOSE DILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000915-81.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. D. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000915-81.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ERIKA CARVALHO DIOGO DE JESUS REQUERIDO: 

EMERSON DE JESUS Cumpra-se conforme deprecado. Após devolva-se 

com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas homenagens. 

Comodoro, 4 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000822-21.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. F. B. (REQUERIDO)

J. C. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000822-21.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: GILSON GOMES REQUERIDO: MARIA DE FATIMA BEZERRA, 

JOSUE CARLOS GOMES Cumpra-se conforme deprecado. Após, 

devolva-se com as baixas e anotações de estilo consignando nossas 

homenagens. Comodoro/MT, 20 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000769-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000769-40.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: LILLIAN DE SOUZA CLAUDIO MACHADO REQUERIDO: 

JAKSON FERREIRA DE SOUZA VISTOS, ETC. Cumpra-se, conforme 

deprecado. Comodoro/MT, 13 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000771-10.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000771-10.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: LUCIENE RODRIGUES BERTOLDO REQUERIDO: MARCELO 
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ROCHA DA SILVA VISTOS, ETC. Cumpra-se conforme deprecado. 

Comodoro, 13 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001242-26.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. R. (REQUERIDO)

C. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001242-26.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: KAROLYNE LUDTKE REQUERIDO: EDSON ROBERTO 

ROHRIG, CESAR LUDTKE VISTOS. 1) Comunique-se o juízo deprecante 

acerca da distribuição da mesma, caso já não tenha o feito; 2) 

Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligência do Oficial de 

justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. 3) Decorrido o prazo sem 

recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem independente 

de novo despacho; 4) Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, 

conforme deprecado, servindo a presente de mandado, devendo a mesma 

ser cumprida no prazo assinalado e na sua ausência em 10 (dez) dias 

pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT; 5) Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de origem com 

nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 7 de novembro 

de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001021-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DINALTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

PAULO PEREIRA FRANCO (REQUERENTE)

E OUTROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

MINERAÇÃO APOENA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001021-43.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: DINALTO DE ALMEIDA, PAULO PEREIRA FRANCO, E 

OUTROS REQUERIDO: MINERAÇÃO APOENA S/A, DIVINO ALVES DA 

SILVA VISTOS. 1) Comunique-se o juízo deprecante acerca da 

distribuição da mesma, caso já não tenha o feito; 2) Requisite-se o 

recolhimento das custas judiciais e diligência do Oficial de justiça pela 

parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e se necessário o for; 3) Decorrido o prazo 

sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem 

independente de novo despacho; 4) Caso recolhido ou sendo a parte 

isenta, cumpra-se, conforme deprecado, servindo a presente de 

mandado, devendo a mesma ser cumprida no prazo assinalado e na sua 

ausência em 10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 372, 

C.N.G.C./MT; 5) Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000648-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERRARIA PÉ DE CEDRO LTDA ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000648-12.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA REQUERIDO: SERRARIA PÉ 

DE CEDRO LTDA ME Vistos, ETC. Oficie-se o juízo deprecante para que 

encaminhe cópia integral do despacho/decisão que determinou a citação, 

isso porque a missiva só se fez acompanhar por parte deste. Após a 

vinda de tal cópia, cumpra-se conforme deprecado, independente de novo 

despacho. Cumpra-se. Comodoro-MT, 06 de agosto de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000944-34.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI SOTELE OAB - RO4192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AMARAL NETO (IMPETRADO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (IMPETRADO)

CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA (IMPETRADO)

DORIZETE QUIRINO (IMPETRADO)

 

Certifico que a carta precatória fora remetida para cumprimento por malote 

digital.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000719-14.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada ao juízo deprecado para 

cumprimento por malote digital, conforme recibo anexo.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001187-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU DAL MASO (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada ao juízo deprecado para 

cumprimento por PJE, conforme recibo anexo.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000417-82.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CAPRA (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada ao juízo deprecado para 

cumprimento por malote digital, conforme recibo anexo.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000602-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mauro Rodrigues de Souza (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada ao juízo deprecado para 

cumprimento por malote digital, conforme recibo anexo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000505-23.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LORENZI CANCELIER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000505-23.2018.8.11.0046. AUTOR: 

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: LUIZ DE LORENZI 

CANCELIER VISTOS, ETC. Versam os autos sobre Ação Monitória, 

ajuizada com fulcro no artigo 700, do CPC, visando a obtenção de 

pagamento de montante individualizado. A pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a 
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ação monitória é pertinente. Defiro, pois, de plano, a expedição do 

mandado, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedido na inicial, 

anotando-se no mandado, que, caso o requerido o cumpra, ficará isento 

de custas e honorários advocatícios, e para o caso de não cumprimento 

fixo em 10% (dez por cento) do valor do débito. Conste também no 

mandado, que, nesse prazo, o requerido poderá oferecer embargos, e 

que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 20 de julho de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000496-61.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI ANTONIO LESEUX (RÉU)

 

A propósito do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, fica a parte 

autora intimada a comprovar o pagamento da diligência complementar.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000745-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA VICTORIA EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada ao juízo deprecado para 

cumprimento por malote digital, conforme recibo anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-68.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE DE FATIMA ALBERTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HANDERSON SIMOES DA SILVA OAB - RO3279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da taxa judiciária e 

custas processuais com a juntada da guia e respectivo comprovante de 

pagamento e em havendo determinação para expedição de mandado a 

comprovação do pagamento da diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000889-83.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA PINTO DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que a carta precatória fora encaminhada ao juízo deprecado para 

cumprimento por malote digital, conforme recibo anexo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 1332-32.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:OAB/SP 131.600, GUILHERME PYRAMIDES 

BARBOSA - OAB:MT/11043-B, VENTURA ALONSO PIRES - 

OAB:OAB/SP 132.321, wilson roberto peixoto junior - OAB:8032-B

 Tendo em vista a determinação de expedição de alvará de levantamento à 

fl. 574, impulsiono o feito para intimar a parte executada a informar os 

dados bancários e respectivo CPF/CNPJ do titular da conta a ser 

depositado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116076 Nr: 364-21.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA SPE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 Tendo em vista a determinação de levantamento dos valores para a parte 

requerente, impulsiono o feito para intimá-la a apresentar os dados 

bancários para depósito, bem como o CPF/CNPJ do titular da conta e ainda, 

se for o caso, procuração específica para receber valores e dar quitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 3215-77.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ECOFARM LTDA, ROBERTO 

WALDOMIRO ZARZUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO ROSÁRIO FUSCO 

PESSOA DE OLIVEIRA - OAB:7669, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:15744-A/MT, SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Certifico e dou fé que os autos foram desarquivados, Outrossim, 

impulsiono o feito para a parte autora dar andamento, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34203 Nr: 2387-18.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DOS SANTOS, JACINTO ALVES DA SILVA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO JOSÉ RODRIGUES, DALILA ALVES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para intimar as partes a manifestarem-se a respeito da 

decisão de fls. 125/126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22302 Nr: 3297-84.2006.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LD MARTINS ME, LUIZ DARLAN MARTINS, 

CLEONICE GOMES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Impulsiono o feito para intimar o advogado das partes requeridas da 

sentença de fls. 155/158.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40511 Nr: 1525-76.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR LUIZ MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o feito para a parte requerida apresentar as contrarrazões, 

dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19481 Nr: 651-04.2006.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO MOURA BORGES, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA, ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINHO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RUBENS PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:686MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para a parte autora manifestar-se a respeito 

das fls. 97/101 dos autos em epígrafe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 356-20.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N DE V ABREU & CIA LTDA, NELSON DE VARGAS 

ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WADSON NICANOR PERES 

GUALDA - OAB:PR/10342

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes manifestarem o que entenderem de direito, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64471 Nr: 2637-46.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RERA, MARIA DE FÁTIMA RAMOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 Impulsiono o feito para intimar o advogado da parte requerida, a respeito 

do despacho de fl. 52 dos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69307 Nr: 2515-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSI RAMOS E ALESSI RAMOS LTDA- ME, 

SILVANA APARECIDA ALESSI RAMOS, AMABILA ALESSI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a devolução das cartas de intimação, impulsiono o feito para intimar a 

parte exequente para manifestar-se dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96218 Nr: 4910-90.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERSSEU FERNANDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Vistos.

Fixo, para cumprimento de pena, o regime semiaberto, sendo que o 

recuperando deverá cumprir as seguintes condições:

A) Comparecer diariamente na Delegacia de Policia Civil de Campos de 

Júlio/MT de segunda-feira a sexta-feira para que assine o livro de 

presença.

B) Recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 05h e finais de semana, 

salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto 

religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer permissão 

antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, botequins, sinucas, boates, casas de 

prostituição e locais de reputação duvidosa;

D) No prazo de 30 (trinta) dias, deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilidade de trabalhar;

E) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 F) Manter seu endereço sempre atualizado nos autos.

Nesta oportunidade foi dada ciência do cumprimento das condições ao 

recuperando, que comprometeu-se a cumprir com as condições 

estabelecidas.

Tendo em vista que foi informado as condições de cumprimento de pena, 

determino o seu cabal desfecho.

Saem os presentes intimados.

Serve a presente de ofício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66291 Nr: 38-03.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE TAVARES VIANA, RICK CHARLES 

LINHARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976

 Vistos.

Certifique-se se a missiva que foi expedida à fl. 111 foi devidamente 

cumprida.

Após, em caso de cumprimento e/ou certidão de impossibilidade de 

cumprimento devido a não localização da testemunha, vistas às partes 

para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15875 Nr: 1014-25.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANS GUNTHER EWERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CESAR TORRES 

MENDES - OAB:2.305/RO

 Impulsiono o presente feito, para proceder à intimação da parte autora, 

para querendo, manifestar-se dentro do prazo legal, acerca da certidão de 

fl. 198.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18029 Nr: 2756-85.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PÉTROLEO LTDA, CELSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34718 Nr: 2902-53.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE 

SOUZA, LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUÍS MORAIS DA SILVA 

- OAB:36427/PR, HENRIQUE JAMBISKI PINTO SANTOS - OAB:SP/31694, 

KELLEN CRISTINA BAMBONATO SANTOS ARAÚJO - OAB:36778/PR, 

PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo. Outrossim, 

impulsiono o presente feito para a parte requerida, caso queira, 

apresentar suas contrarrazões, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40655 Nr: 1669-50.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDACIR DE FATIMA PEDROSO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37253 Nr: 1952-10.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, KATIA COSTA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR MAGALHÃES - 

OAB:MT14445, CELSO MARCON - OAB:MT/11.340-A, DYEGO NUNES 

DA SILVA SOUZA - OAB:MT14563, OTAVIO SIMPLICIO KUHN - 

OAB:14238/MT

 Tendo em vista as certidões de fls. 248/249, impulsiono o presente feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66123 Nr: 4312-44.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, 

GERSINO SARAGOSA GUERRRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

P.VECCHIO - OAB:12.049, ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.131, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Tendo em vista que os advogados da parte requerida não estavam 

cadastrados no sistema, impulsiono o feito para intima-los da sentença 

proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66123 Nr: 4312-44.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, 

GERSINO SARAGOSA GUERRRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

P.VECCHIO - OAB:12.049, ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.131, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas ou honorários 

advocatícios.Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquive-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 16 de outubro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38632 Nr: 3331-83.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CADORE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

E VETERINÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33288 Nr: 1474-36.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem manifestação acerca da 

certidão de fl. 318. Outrossim, impulsiono o presente feito, para intimar a 

parte exequente para manifestar-se nos autos acerca da possibilidade de 

converter a presente execução em perdas e danos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 1737-68.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu o prazo sem manifestação. Outrossim, 

impulsiono o presente feito para a parte exequente manifestar-se dentro 

do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 4427-65.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ZEFERINO, WALDETE DE PAIVA 

PONTIN ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora, a fim de manifestar-se dentro do 

prazo legal, acerca da certidão de fl. 249.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36898 Nr: 1597-97.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT, NEUZA DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos da 2ª Instância, impulsiono o feito 

para as partes se manifestarem o que entenderem de direito, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 787-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694

 Tendo em vista que não houve a alteração do patrono da parte requerida, 

consequentemente esta não foi intimada da decisão de ref. 42, impulsiono 

o feito para intimá-la da decisão: VISTOS. ..., DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Atendendo ao disposto no 

art. 352 e seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória: No tocante ao requerimento de 

produção de prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se 

possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial. No que concerne à prova documental DEFIRO tal pleito requerido 

vez que é perfeitamente possível à juntada de documentos novos durante 

o curso do processo, desde que respeitados os princípios do contraditório 

e da ampla defesa. O artigo 435 do CPC, portanto, deve ser interpretado 

de forma sistemática, não havendo razão para ser restringido, desde que 

não importe em prejuízo para as partes. Deste modo, designo para tanto 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 (quatro) de dezembro de 

2018, às 15h:45min. Cientifique-se as partes que estas terão o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes 

sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, CPC]. Intimem-se as 

partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, 

§§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC]. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 30 

de outubro de 2018. (assinado digitalmenAntonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1214 Nr: 277-32.1999.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEDRO MARINHO, JUAREZ VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILBANCO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NOVAIS - 

OAB:50833/MG, LUIZ CARLOS MUNGO - OAB:50457/MG

 Para tanto, HOMOLOGO o cálculo do contador judicial apresentado às fls. 

398/399. II - DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, solicite a vinculação dos valores depositados/bloqueados 

nos autos, caso já não o tenha feito. III - ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) 

alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário do valor bloqueado nos autos às fls. 369, desde que este 

tenha poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. IV – 

Intime-se a parte requerida/executada, qual seja, Milbanco S/A para o fim 

de informar nos autos em 10 (dez) dias os dados bancários necessários 

para devolução do valor excedente bloqueados nos autos.V – Intime-se o 

advogado Ronie Jacir Thomazi para manifestar nos autos se renuncia aos 

valores depositados nos autos a título de sucumbência em favor do 

advogado Juarez Vasconcelos em 05 (cinco) dias.V – Havendo 

manifestação do advogado Ronie nos autos no sentido de que renuncia a 

tal montante expeça alvará de levantamento a título de honorários de 

sucumbência no valor apurado pelo contador judicial às fls. 399, cujo 

depósito se encontra acostado às fls. 375 ao advogado Juarez. Os 

valores remanescentes do valor depositado nos autos às fls. 375 deverão 

ser devolvidos ao requerido/executado. VI - CIENTIFIQUE-SE a parte 

beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer meio de comunicação 

da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37940 Nr: 2638-02.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO BARBIERO, DENILSON MARCOS 

BARBIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DE AZEVEDO VELHO, WILSON 

RIBEIRO, ALPOIM NOVAIS DE SOUZA, EDÉLCIO e DÉZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT, 

VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 Código 37940

VISTOS, ETC.

 I – Cumpra-se o disposto em despacho de fls. 228.

 II – Ademais, considerando que vige no novel Código de Processo Civil o 

princípio da cooperação, bem como pela primazia da decisão de mérito, 

antes de prolação de decisão, FACULTO as partes, para querendo, no 

prazo de sucessivo de 15 (quinze) dias a iniciar pelo embargante, aclarar 

as seguintes questões:

 i – Se as ações de usucapião de cód. 20258 e 20257 dizem respeito à 

mesma área objeto do litígio. Em caso positivo, descreva de forma 

pormenorizada qual a área englobada.

 ii – Se a área objeto do litígio diz respeito à mesma área em que foi objeto 

de interdito proibitório nos autos de cód. 10284. Em caso positivo, qual a 
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área englobada de forma pormenorizada.

 III – No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas. 

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 IV – Cadastre o advogado do embargado Heitor no sistema Apolo, caso já 

não o tenha feito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 07 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20814 Nr: 1880-96.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Código 20814

VISTOS.

 Revogo a decisão prolatada às fls. 296, porquanto o feito em questão não 

se encontra em fase de cumprimento de sentença. Ademais, cabe 

mencionar que a Corte da Cidadania possui entendimento pacificado 

desde os idos de 2009 acerca da impossibilidade de atribuição de multa 

cominatória para fins de exibição de documentos. Desta feita, a 

pertinência acerca da aplicabilidade ou não da multa arbitrada será 

apreciada quando da prolação de sentença meritória.

 Faculto o prazo de 15 (quinze) para que a parte requerida apresente nos 

autos cópia do contrato n.º 95/00331-2, bem como do contrato n.º 

98/00052-7 conforme determinado pela Instância Superior às fls. 206, sob 

pena de preclusão. Apresentado os contratos pelo requerido, faculto o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que as partes apresentem provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 Não apresentado os contratos por razões diversas, inverto o ônus da 

prova, e após, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais 

em forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias, nos moldes 

do §1º, do art. 477, CPC.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 07 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001399-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE JONK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001399-96.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: DANIELE JONK 

Vistos. I - DETERMINO que seja procedida a citação da (s) parte (s) 

executada (s) por Aviso de Recebimento (AR) na forma do art. 8º, inciso I, 

da LEF, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida, com os 

acréscimos legais, ou oferecer bens à penhora, sob pena de serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. II - 

Caso reste frustrada a citação pelo correio, intime-se o Exequente para 

apresentar novo endereço da (s) parte (s) executada (s) no prazo de 15 

(quinze) dias - mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos. III - Pugnando 

pela citação por mandado, cumpra-se conforme requerido SEM 

NECESSIDADE de recolhimento de diligência. Embaso-me na decisão 

monocrática da ministra LAURITA VAZ que assim dispôs “in verbis”: 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.899 - MT (2017/0159664-5). [..] Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 03/08 e, por consequência, 

DETERMINO a expedição de ofício às Varas e Magistrados do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso recomendando a observância das 

normas atinentes à verba indenizatória que visam cobrir as despesas de 

deslocamento dos Oficiais de Justiça nos processos que envolvem a 

Fazenda Pública." (fls. 46-48). O mandado de segurança impetrado, na 

origem, pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso 

requereu o pagamento prévio de verba para o cumprimento de diligências 

em ações ajuizadas pela Fazenda Pública. O julgado proferido na referida 

impetração, e que se pretende suspender com o presente pedido de 

contracautela, deferiu a liminar determinando que o estado faça o depósito 

prévio da aludida verba. Da leitura dos pedidos de providência acima 

transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais 

de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado 

justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na 

ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse contexto, o deferimento da 

liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os 

efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 

n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. 

Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de 

julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (Ministra LAURITA 

VAZ, 01/08/2017). Desta feita, DETERMINO que o presente requerimento 

seja cumprido em 10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 

372, C.N.G.C./MT e desde que não tenha sido fixado prazo diverso pela 

Central de Mandados. IV - Se necessário, expeça carta precatória para 

tanto. V – Isenção legal do pagamento de emolumentos, despesas e 

custas ex vi legis. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001185-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKHAEL FERREIRA PAULA MORAES OAB - GO52536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001185-08.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ADELAIDE PEREIRA SOARES Vistos. Trata-se de Embargos 

de declaração interpostos por Adelaide Pereira Soares ante a omissão da 

decisão interlocutória proferida nos autos. Suscita omissão da decisão 

interlocutória, sob o argumento de que o juízo não analisou todas as 

razões apresentados pelo postulante para o fim de se ter deferida a tutela 

de urgência. É o necessário. Decido. Consoante prevê o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a 

suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir 

erro material. O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de 

declaração, assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto 

sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, 

portanto, alusão ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode 

constatar a omissão, consentindo ao intérprete concluir pela ampla 

possibilidade de oposição dos embargos para suprir tal vício, tenha ele 

ocorrido numa sentença, num acórdão, numa decisão interlocutória. 

Atento aos autos verifico que razão assiste o nobre embargante, haja 

vista que a decisão interlocutória em questão foi omissa ao não ter 

apreciado os meandros das razões da postulante, razão pela qual passo 
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a reapreciar o pedido de tutela de urgência. Da tutela de urgência. Da 

análise dos elementos coligidos nos autos, verifico, em juízo de cognição 

sumária, que a postulante comprovou o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência. Isso porque constam 

nos autos, documentos que comprovam ser a postulante herdeira do “de 

cujus” e que não há dependentes habilitados junto ao INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social aptos a receberem benefício previdenciário. 

Destarte, em juízo de cognição sumária, tenho que restou comprovada a 

probabilidade do direito do autor no que tange a qualidade de herdeira, 

sendo a postulante merecedora de efetuar o levantamento dos valores. 

Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este 

decorre do caráter alimentar dos valores a serem levantados. De igual 

modo, se trata a postulante de pessoa idosa cujas penúrias são 

presumidas, ante a fragilidade e debilidade da saúde que advém com o 

tempo. Assim, comprovada a probabilidade do direito da autora e o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se adequado o 

deferimento da tutela de urgência. Pelo exposto, CONHEÇO, e DOU 

provimento aos presentes embargos de declaração e ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela consistente no levantamento 

dos valores relativos à verba rescisória e de saldo FGTS pertencentes, 

em favor da parte autora, devendo ser expedido o competente alvará. No 

mais, permanece inalterado o decisum embargado. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001397-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA NAZARIO ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001397-29.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ZELIA NAZARIO ELIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família mormente pelos documentos apresentados na 

exordial, sobretudo o valor utilizado para base de cálculo para 

recolhimento da contribuição social. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Cadastre a prioridade 

na tramitação processual no sistema Pje – art. 1.048, I, CPC. Cite-se a 

autarquia requerida mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na 

forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001396-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE BELUSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES (IMPETRADO)

ANTONIO CARMOS PINHEIRO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001396-44.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: ROSELAINE BELUSSI IMPETRADO: ANTONIO CARMOS 

PINHEIRO DE OLIVEIRA, CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES VISTOS. 

Determino que a parte autora/impetrante no prazo de 15 (quinze) dias: I - 

Proceda com a emenda à inicial para o fim de incluir no polo passivo da 

demanda o particular nomeado para o ato em que busca a invalidade, 

porquanto em caso de provimento da demanda que almeja será aquele 

atingido, fazendo incidir na hipótese o previsto no art. 24 da Lei n.º 

12.016/2009. II - Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-18.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO SIMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1001346-18.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO PEDRO SIMAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS. Cuida-se de reclamação manejada por Antônio Pedro Simão 

contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

todos devidamente qualificados nos autos. Juntou documentos. É o 

necessário. Decido. Da Tutela de urgência. Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Desta maneira no que tange à probabilidade do direito, esta não se faz 

necessária, pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade 

das partes produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente 

não seria crível exigir da parte autora que comprove que não consumiu os 

valores discutidos nos autos, mormente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, este emerge circunstanciadamente pelo 

simples fato de que a cobrança de valores oriundo de consumo de energia 

elétrica que em tese não celebrou lhe causa prejuízos de ordem material. 

No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice para a 

tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte autora 

no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo ante 

que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. Assim, com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil, DETERMINO: que a Promovida ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A suspenda a exigibilidade do débito 

relativo à suposta diferença de faturamento do consumo de energia da 

Autora nos meses de out-nov. de 2018, com relação ao débito discutido 

nos autos e por consequência se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica da Requerente (UC nº 6/2138379-9) com relação ao 

mesmo débito devendo para tanto, realizar as suas expensas e todas as 

diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior 

deliberação deste juízo. Intime-se a parte requerida para cumprir tal 

decisum em 05 (cinco) dias sob pena de multa por descumprimento que 

fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior majoração. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (art. 20, 
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da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-90.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LECY PINHEIRO SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010072-90.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LECY PINHEIRO SIMAO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS. 1) Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos, caso já não o tenha feito. 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, 

nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC. 3) Após, intimem-se o 

devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente 

que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do 

débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. 

Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante. 4) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião já apresentar cálculo atualizado 

e CPF/CNPJ do executado. 6) Intime-se a parte vencida para que proceda 

com o recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000382-25.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ALEXANDRO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. É sabido que este Juízo não 

poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, 

não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da 

celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim 

específico. Realizada audiência de tentativa de conciliação, a mesma 

restou prejudicada em razão da ausência injustificada do Reclamante 

(evento 16736649). Nota-se que este foi devidamente intimado para 

comparecimento no ato. Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, da 

Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o (a) demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências 

nele designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; No caso vertente, observa-se que o Reclamante 

foi regularmente intimado da realização da audiência, não justificando sua 

ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO –RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –INSCRIÇÃO EM SERASA –AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS –ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, o que o faço nos termos do artigo 51, § 2°, da Lei n.° 

9.099/95 e Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 10 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000250-02.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ABADIA LUCIA FIUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização por 

danos morais e pedido de antecipação de tutela, promovida por ABADIA 

LUCIA FIUZA DE OLIVEIRA requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

do débito de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), inscrito no SPC na data de 

17/07/2017. A requerente esclareceu que, no começo do ano de 2017, 

para melhor descansar, resolveu adquirir um colchão junto a empresa 

NipponFlex Industria e Comércio LTDA para maior qualidade de seu sono. 

Contudo, realizou o pagamento de determinado valor à vista e parcelou o 

débito remanescente em 6 parcelas de R$ 350,000 (Trezentos e Cinquenta 

Reais), o que soma-se R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais). A primeira 

parcela do financiamento realizado junto ao reclamado se deu em Julho de 

2017 no valor citado acima e assim sucessivamente. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano eis que o caso se especifica como "mero 

aborrecimento da vida em sociedade", e, também, alega não ter havido 

reclamação prévia por parte da reclamante. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Assim, a 

ré não fez prova de que a parte autora tenha dado justo motivo para 

inclusão do seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$2.100,00 (dois mil e 

cem reais), inscrito no SPC na data de 17/07/2017, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 10 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000231-93.2017.8.11.0046. REQUERENTE: MARIANO ALCARA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais em face de suposto aponte indevido. Dispenso o relatório, 

nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. O feito comporta 

julgamento antecipado, em conformidade com o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, registro a impossibilidade de acatar o pedido 

preliminar de emenda à inicial, realizado por oportunidade da contestação, 

pois conforme documento juntado o endereço mencionado se encontra em 

documento idôneo e corroborado por declaração nos autos. Pois bem, na 

inicial, o Autor requer indenização por danos morais, por ter seu nome 

lançado nos cadastros de restrições ao crédito de forma indevida, uma 

vez que desconhece a relação jurídica com a Demandada que teria 

originado o aponte. Asseverou que foi surpreendido com a inclusão de 

seu nome no rol de maus pagadores por conta da inadimplência de 

supostas faturas emitidas pela Requerida, as quais desconhece a origem 

e reputa ilícito. A Requerida, por sua vez, sustentou, basicamente, que o 

contrato foi pactuado de forma regular, sendo as cobranças legítimas, 

pois realizadas de acordo com as tarifas do plano contratado, pugnando 
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ao final, pela improcedência dos pedidos, vez que a inscrição de seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito ocorrera em consequência da 

inércia do consumidor em não adimplir suas faturas. Pois bem, sem 

maiores delongas, tenho que não ficou demonstrada nos autos a 

regularidade da contratação, do apontamento, bem como qualquer 

excludente de ilicitude por parte da Ré. Afirmada pelo Autor a inexistência 

da contratação, caberia à Requerida comprovar que houve a efetiva 

celebração regular do contrato, o qual autorizaria o valor exigido. 

Importante salientar que, diante da negativa do Autor, em sendo a 

instituição VIVO S.A a única detentora dos meios técnicos, deveria 

apresentar o detalhamento do negócio jurídico celebrado que justificaria a 

cobrança. Para comprovar sua versão, bastava a empresa requerida ter 

trazido aos autos o contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou 

mesmo gravações telefonicas realizadas no ato da contratação, ainda, 

cópia de seus documentos pessoais e comprovante de residência então 

solicitados quando da contratação, por exemplo, ônus do qual não se 

desincumbiu, restando desatendido o disposto no art. 373, II, do CPC. Para 

a celebração de um negócio faz-se necessário o livre consentimento, o 

que não se comprovou nos presentes autos. Assim, com base nos dados 

carreados aos autos e considerando a insuficiência e ineficácia de provas 

por parte da Requerida, tenho que houve apontamento indevido em nome 

do Requerente. Por seu turno, ao fazer o aponte indevido, a Requerida 

praticou ato ilícito que deve ser reparado, nos termos dos artigos 186 e 

927, ambos do Código Civil. É certo que o referido dano independe de 

demonstração, decorre do próprio procedimento indevido. É o denominado 

"dano in re ipsa", inerente à conduta lesiva causada por falta de cuidado e 

má prestação dos serviços. Indiscutível que a inscrição do nome da 

Requerente no cadastro de restrições ao crédito injustamente consiste em 

mácula ao Autor, representando sofrimento, abalo insuscetível de 

comprovação, bastando a demonstração do fato para ensejar a 

indenização por dano moral. No que tange aos valores, embora inexistam 

parâmetros legais, é de se dizer que o dano moral deve guardar perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, 

bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da 

ofensa. O objetivo primordial é ajustá-lo ao Princípio da Equidade, sem 

fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa. Destarte, o quantum 

indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sendo fixado num valor que tenha realmente o condão 

de reparar ou ao menos amenizar o dano verificado e, em contrapartida, 

inibir o autor da conduta ilícita, evitando que ele volte a violar o direito à 

honra e à imagem de outrem, bem como deve este ser arbitrado por 

apreciação equitativa, nos termos do art. 6º, da Lei 9.099/95. Assim, 

considerando o disposto no art. 6º, da Lei 9.099/95, fixo o montante ao 

patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que entendo ser o mais justo e 

equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, determinando a exclusão definitiva do nome do 

Demandante do rol de inadimplentes quanto ao contrato trazido à baila, não 

reconhecidos pelo Autor. Ainda, verifico a responsabilidade e também a 

culpa da Requerida, na modalidade da negligência, diante do apontamento 

indevido, e condeno a instituição VIVO S.A. a título de danos morais, no 

valor total que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. O valor da indenização deverá ser atualizado com base no INPC, a 

partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora 

a contar do evento danoso, conforme enunciado da Súmula 54 do E. STJ. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 10 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000288-77.2018.8.11.0046. REQUERENTE: JANILANGE DO CARMO DE 

PROENCA REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA 

LTDA - EPP Vistos. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C 

TUTELA ANTECIPADA, proposta por JANILANGE DO CARMO DE 

PROENÇA, diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. Aduz a parte 

reclamante que não manteve relação jurídica com a parte reclamada, 

portanto, a negativação de seu nome é indevida. Por outro lado, o 

demandado anexa aos autos cópia de documentos de negociação com a 

requerente, com assinatura exarada supostamente pela requerente. Insta 

pontuar, que a defesa acostou apenas o termo de adesão aos autos e 

que existem diferenças visuais da assinatura do termo de adesão 

acostado pela defesa comparada aos documentos pessoais e demais 

documentos juntados a exordial. No caso, de um lado a parte reclamante 

alega não possuir relação jurídica com o reclamado, que, por sua vez, 

anexa cópia do termo de adesão, com suposta assinatura da reclamante, 

o que demonstra a necessidade de perícia grafotécnica para verificar a 

autenticidade da assinatura da parte autora. A competência do juízo é um 

dos pressupostos processuais, a ser observado por se tratar de princípio 

de ordem pública. Assim, o magistrado tem a obrigação de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública 

e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta declararo a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga 

Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 10 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000190-92.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: IVONE GOMES VISTOS. M. A. DA SILVA MOVEIS 

EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de IVONE GOMES, 

argumentando que é credora da requerida da quantia inicial de R$ 

5.426,81 (Cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um 

centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 13180221. 

Devidamente citada/intimada (ID nº 16225085), a conciliação restou 

frustrada em razão do não comparecimento injustificado da requerida (ID 

nº 16838705), razão pela qual a parte autora pleiteou a decretação de 

revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que 

a requerente afirma ser credora da quantia inicial de R$ 5.426,81 (Cinco 

mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), 

representada pelos documentos juntados nos autos. Devidamente 

citada/intimada, a requerida deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, bem como deixou de se manifestar nos autos. Sendo assim, 

com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Anoto que 

competia à requerida apresentar o recibo de pagamento referente à dívida 

mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato modificativo/extintivo 

para afastar a dívida, o que não o fez. E que ao deixar de pagar pelo 

pactuado, a demandada não cumpriu com o que deveria, e por esse fato 

deve responder. Com isso, restando incontroversos os fatos narrados na 

inicial, considerando que a requerida não pagou o valor previamente 

estipulado, e não trouxe aos autos elementos que refutassem tais 

alegações, razão assiste à autora no que tange a cobrança dos valores. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando à 

requerida IVONE GOMES ao pagamento da quantia de R$ 5.426,81 (Cinco 

mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) à requerente 

M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já qualificados nos autos, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. O valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do 

vencimento da dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual. 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza 

Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 5 de dezembro de 2018. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-39.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000394-39.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: LUIZ GOMES DOS SANTOS M. A. DA SILVA 

MOVEIS EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de LUIZ 

GOMES DOS SANTOS, argumentando que é credora do requerido da 

quantia inicial de R$ 598,20 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte 

centavos), representada pelo documento juntado no ID nº 13956632. 

Devidamente citado/intimado (ID nº 16816205), a conciliação restou 

frustrada em razão do não comparecimento injustificado do requerido (ID 

nº 16832240), razão pela qual a parte autora pleiteou a decretação de 

revelia. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de cobrança em que 

a requerente afirma ser credora da quantia inicial de R$ 598,20 

(quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos), representada pelos 

documentos juntados nos autos. Devidamente citado/intimado, o requerido 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de se 

manifestar nos autos. Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e 

art. 344 do CPC, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente. Anoto que competia ao requerido apresentar o recibo de 

pagamento referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer 

outro fato modificativo/extintivo para afastar a dívida, o que não o fez. E 

que ao deixar de pagar pelo pactuado, o demandado não cumpriu com o 

que deveria, e por esse fato deve responder. Com isso, restando 

incontroversos os fatos narrados na inicial, considerando que o requerido 

não pagou o valor previamente estipulado, e não trouxe aos autos 

elementos que refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que 

tange a cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, condenando o requerido LUIZ GOMES DOS SANTOS ao 

pagamento da quantia de R$ 598,20 (quinhentos e noventa e oito reais e 

vinte centavos) à requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já 

qualificados nos autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado com base 

no INPC, a partir do vencimento da dívida, com incidência de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de 

relação contratual. Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco 

dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 5 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-62.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRSITINA SALES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MATEUS ISRAEL DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000386-62.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: RAFAELA CRSITINA SALES DE OLIVEIRA, 

MATEUS ISRAEL DOS SANTOS SILVA VISTOS. M. A. DA SILVA MOVEIS 

EIRELI EPP ingressou com ação de cobrança em face de RAFAELA 

CRSITINA SALES DE OLIVEIRA e MATEUS ISRAEL DOS SANTOS SILVA, 

argumentando que é credora dos requeridos da quantia inicial de R$ 

870,49 (oitocentos e setenta reais e quarenta centavos), representada 

pelo documento juntado no ID nº 13946918. Devidamente citados/intimados 

(ID nº 16717714), a conciliação restou frustrada em razão do não 

comparecimento injustificado dos requeridos (ID nº 16739422), razão pela 

qual a parte autora pleiteou a decretação de revelia. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança em que a requerente afirma ser 

credora da quantia inicial de R$ 870,49 (oitocentos e setenta reais e 

quarenta centavos), representada pelos documentos juntados nos autos. 

Devidamente citados/intimados, os requeridos deixaram de comparecer à 

audiência de conciliação, bem como deixaram de se manifestar nos autos. 

Sendo assim, com base no art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC, 
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devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. 

Anoto que competia aos requeridos apresentarem o recibo de pagamento 

referente à dívida mencionada pela demandante, ou qualquer outro fato 

modificativo/extintivo para afastar a dívida. E que ao deixar de pagar pelo 

pactuado, os demandados não cumpriram com o que deveriam, e por esse 

fato devem responder. Com isso, restando incontroversos os fatos 

narrados na inicial, considerando que os requeridos não pagaram o valor 

previamente estipulado, e não trouxeram aos autos elementos que 

refutassem tais alegações, razão assiste à autora no que tange a 

cobrança dos valores. Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

condenando os requeridos RAFAELA CRSITINA SALES DE OLIVEIRA e 

MATEUS ISRAEL DOS SANTOS SILVA ao pagamento da quantia INICIAL 

de R$ 870,49 (oitocentos e setenta reais e quarenta centavos) à 

requerente M.A. DA SILVA MOVEIS EIRELI EPP, todos já qualificados nos 

autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. O valor deverá ser atualizado com base no INPC, a partir do 

vencimento da dívida, com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de relação contratual. 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . Thaluá Krignl Capeletti 

Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 5 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-02.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JONACIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO IGOR DO CARMO STORARY SANTOS OAB - RO9239 

(ADVOGADO(A))

ALEX JUNIOR PERSCH OAB - RO7695 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEIDA MONTEIRO LIMA (REQUERIDO)

LORIVAL MONTEIRO (REQUERIDO)

EUGENIO MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CHAMA DE QUEIROZ OAB - MS9328 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000002-02.2018.8.11.0046. REQUERENTE: JONACIR FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: LORIVAL MONTEIRO, EUGENIO MONTEIRO, ORLEIDA 

MONTEIRO LIMA Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual 

pretende o autor compelir os requeridos a construírem uma cerca 

adjacente à estrada vicinal que dá acesso ao imóvel rural daquele e que 

corta o interior do imóvel rural destes, uma vez que o fluxo de gado na 

estrada estaria dificultando o acesso do autor ao seu imóvel. É importante 

deixar claro, inicialmente, que o objeto da presente ação não é a instituição 

de passagem forçada ou mesmo de constituição de servidão de 

passagem, inclusive conforme reconhecido pelo próprio autor da 

demanda. Com efeito, o autor baseia seu pedido na Lei Municipal 

353/2015, do município de Rondolândia, a qual institui o “programa 

municipal de conservação e manutenção de estradas, pontes, bueiros e 

mata-burros, na zona rural do Município de Rondolândia/MT e dá outras 

providências”. Tal lei versa essencialmente sobre algumas formas de 

limitação administrativa, modalidade esta de intervenção do Estado na 

propriedade. Segundo José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito 

Administrativo, 31ª edição, São Paulo: Atlas, 2017), limitações 

administrativas são “determinações de caráter geral, através das quais o 

Poder Público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, 

negativas ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao 

atendimento da função social”. Decorrem elas, segundo o autor, do “ius 

imperii” do Estado, “que tem o domínio eminente e potencial sobre todos os 

bens de seu território, de forma que, mesmo sem extinguir o direito do 

particular, tem o poder de adequá-lo coercitivamente aos interesses da 

coletividade”. A imposição de limitações administrativas à propriedade 

particular, além de se fundar na função social da propriedade e na 

supremacia do interesse público, constitui também exercício do poder de 

polícia. Assim, apesar de verificar, com base na análise da lei municipal em 

questão, que os requeridos têm de fato o dever de cercar as estradas 

adjacentes ao seu imóvel, como se trata de forma limitação administrativa, 

que encerra legítimo exercício do poder de polícia pelo ente estatal, penso 

que somente a municipalidade detém legitimidade para compelir o requerido 

à construção referida cerca. A propósito, a Lei Municipal 353/2015 prevê 

sanções administrativas a serem aplicadas pelo Município em caso de 

descumprimento de suas disposições, bem como prevê a competência da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para a fiscalização e 

adoção de medidas necessárias para o seu cumprimento. Vejamos: Art. 

6º Pelo descumprimento desta Lei e independentemente da 

responsabilidade civil, criminal ou por improbidade administrativa, serão 

aplicadas as seguintes penalidades: I – advertência por escrito, 

acompanhada de notificação para correção das irregularidades 

constatadas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias; II – embargo de obra 

ou serviço; Art. 7º Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos – SEMOSP exercer a fiscalização e adotar os atos necessários 

ao efetivo cumprimento desta Lei e demais Leis aplicáveis, inclusive 

promover as Notificações extrajudiciais que se fizerem necessárias, 

ressaltando as responsabilidades e as medidas administrativas a serem 

adotadas. Dessa forma, não vislumbro legitimidade do requerente para 

pleitear a pretendida construção da cerca pelos requeridos com base na 

legislação municipal invocada. Ante o exposto, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da parte autora para 

figurar no pólo ativo da ação. Sem custas e honorários, por serem 

incabíveis neste grau de jurisdição. Com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se e Intime-se. Cumpra-se. Thaluá Krignl 

Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 10 de 

dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES SILAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000047-06.2018.8.11.0046. REQUERENTE: EUDES SILAS RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por EUDES SILAS RIBEIRO em face de BANCO BRADESCO S.A, 

em síntese, aduziu o proponente que teve uma concessão de crédito 

negada pois haviam duas restrições em seu nome por suposta dívida 

contraída junto à requerida no montante de R$ 358,06 (trezentos e 

cinquenta e oito reais e seis centavos). Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 
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verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, assim como inexiste o dever de 

anulação da dívida eis que a inscrição se deu em razão de culpa exclusiva 

do consumidor. Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 358,06 

(trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), datados de 

21/02/2017 e 01/12/2016, discutidos nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no artigo 40 

da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela Juíza 

Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 10 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-96.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO APARECIDO CASTRIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000289-96.2017.8.11.0046. REQUERENTE: RONALDO APARECIDO 

CASTRIANI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos 

com pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por 

RONALDO APARECIDO CASTRIANI requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 

de inexigibilidade do débito de R$ 824,23 (oitocentos e vinte e quatro reais 

e vinte e três centavos), Data da Inclusão: 04/05/2015, CONTRATO: 

001725711000054EC. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 
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contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores junto aos órgãos de restrição ao crédito, insta pontuar, que a 

existência de outro registro posterior em nome da parte não afasta a 

condenação por dano moral, contudo, tal circunstância deve refletir no 

quantum indenizatório, conforme entendimento da turma recursal do 

Estado do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO 

– EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual 

não foi solicitado pela consumidora, e constatada a remessa indevida do 

nome da suposta devedora ao banco de dados negativos de crédito, 

evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais, que se dá in re 

ipsa. A existência de outros registros em nome do autor, posteriores ao 

discutido nos autos, não afasta a condenação por dano moral. Contudo, 

tal circunstância deve ser sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 

166411/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (doismil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito no valor de R$ 824,23 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e 

três centavos), Data da Inclusão: 04/05/2015, CONTRATO: 

001725711000054EC, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). THALUÁ KRIGNL CAPELETTI Juíza Leiga Vistos Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 10 de dezembro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003301-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001984-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOALDO CASTRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1002466-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Mega Indústria de Nutrição, Fomento Animal e Comércio de Cereais LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Adeuvane Rocha Souza (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED CARE RESGATE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BARBARA DAMO OAB - MT24452/O-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001490-03.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Comparece a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME, através do petitório de ID 16947391, 

noticiando a inadimplência contratual do Estado de Mato Grosso, 

inviabilizando a continuidade no tratamento da requerente, bem como 

noticiando a retirada de equipamentos no dia 11/12/2018, requerendo seja 

intimado o Estado a informar a qual unidade de saúde a paciente poderá 

ser transferida ou, ainda, seja deferido o bloqueio de verbas para 

prosseguimento nos serviços. Pois bem. Cabe salientar a necessidade do 

tratamento investido à requerente, visto que, diante dos relatórios juntados 

até o presente momento aos autos, a paciente apesar de apresentar sutil 

melhora, ainda se encontra totalmente dependente dos profissionais 

indicados no decisório de ID 14200276, como também do tratamento a si 

conferido. Dessa forma, intime-se a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE 

SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME para que se abstenha de 

cessar o tratamento domiciliar da requerente. De outra banda, verifica-se 

dos autos que a prestadora de serviço recebeu autorização do ESTADO 

DE MATO GROSSO para tratamento da requerente em 01/08/2018, 

conforme Autorização nº 080/2018 (ID 15009278), sendo determinado por 

este juízo o efetivo tratamento em 29/08/2018, conforme ID 15024862 e 

apenas dado início ao tratamento de Home Care em 05/09/2018, conforme 

manifestação da prestadora de ID 15546886, transcorrendo-se, 

aproximadamente, 04 (quatro) meses de atendimento à paciente. Dessa 

forma, intime-se a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, junte aos autos os relatórios mensais da prestação de 

serviço de Home Care correspondentes ao período de atendimento à 

requerente, bem como os respectivos valores do tratamento, com as 

respectivas notas, para fins de bloqueio de verbas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, sob pena de inviabilizar a penhora de valores para custeio. 

Após, intime-se o Estado, no mesmo prazo supra, efetuar o pagamento à 

empresa qUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

LTDA–ME, sob pena de bloqueio dos valores. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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noticiando a inadimplência contratual do Estado de Mato Grosso, 

inviabilizando a continuidade no tratamento da requerente, bem como 

noticiando a retirada de equipamentos no dia 11/12/2018, requerendo seja 

intimado o Estado a informar a qual unidade de saúde a paciente poderá 

ser transferida ou, ainda, seja deferido o bloqueio de verbas para 

prosseguimento nos serviços. Pois bem. Cabe salientar a necessidade do 

tratamento investido à requerente, visto que, diante dos relatórios juntados 

até o presente momento aos autos, a paciente apesar de apresentar sutil 

melhora, ainda se encontra totalmente dependente dos profissionais 

indicados no decisório de ID 14200276, como também do tratamento a si 

conferido. Dessa forma, intime-se a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE 

SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME para que se abstenha de 

cessar o tratamento domiciliar da requerente. De outra banda, verifica-se 

dos autos que a prestadora de serviço recebeu autorização do ESTADO 

DE MATO GROSSO para tratamento da requerente em 01/08/2018, 

conforme Autorização nº 080/2018 (ID 15009278), sendo determinado por 

este juízo o efetivo tratamento em 29/08/2018, conforme ID 15024862 e 

apenas dado início ao tratamento de Home Care em 05/09/2018, conforme 

manifestação da prestadora de ID 15546886, transcorrendo-se, 

aproximadamente, 04 (quatro) meses de atendimento à paciente. Dessa 

forma, intime-se a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, junte aos autos os relatórios mensais da prestação de 

serviço de Home Care correspondentes ao período de atendimento à 

requerente, bem como os respectivos valores do tratamento, com as 

respectivas notas, para fins de bloqueio de verbas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, sob pena de inviabilizar a penhora de valores para custeio. 

Após, intime-se o Estado, no mesmo prazo supra, efetuar o pagamento à 

empresa qUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

LTDA–ME, sob pena de bloqueio dos valores. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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DORACY MARAFON PASQUALOTTO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Comparece a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME, através do petitório de ID 16947391, 

noticiando a inadimplência contratual do Estado de Mato Grosso, 

inviabilizando a continuidade no tratamento da requerente, bem como 

noticiando a retirada de equipamentos no dia 11/12/2018, requerendo seja 

intimado o Estado a informar a qual unidade de saúde a paciente poderá 

ser transferida ou, ainda, seja deferido o bloqueio de verbas para 

prosseguimento nos serviços. Pois bem. Cabe salientar a necessidade do 

tratamento investido à requerente, visto que, diante dos relatórios juntados 

até o presente momento aos autos, a paciente apesar de apresentar sutil 

melhora, ainda se encontra totalmente dependente dos profissionais 

indicados no decisório de ID 14200276, como também do tratamento a si 

conferido. Dessa forma, intime-se a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE 

SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME para que se abstenha de 

cessar o tratamento domiciliar da requerente. De outra banda, verifica-se 

dos autos que a prestadora de serviço recebeu autorização do ESTADO 

DE MATO GROSSO para tratamento da requerente em 01/08/2018, 

conforme Autorização nº 080/2018 (ID 15009278), sendo determinado por 

este juízo o efetivo tratamento em 29/08/2018, conforme ID 15024862 e 

apenas dado início ao tratamento de Home Care em 05/09/2018, conforme 

manifestação da prestadora de ID 15546886, transcorrendo-se, 

aproximadamente, 04 (quatro) meses de atendimento à paciente. Dessa 

forma, intime-se a empresa QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA–ME para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, junte aos autos os relatórios mensais da prestação de 

serviço de Home Care correspondentes ao período de atendimento à 

requerente, bem como os respectivos valores do tratamento, com as 

respectivas notas, para fins de bloqueio de verbas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, sob pena de inviabilizar a penhora de valores para custeio. 

Após, intime-se o Estado, no mesmo prazo supra, efetuar o pagamento à 

empresa qUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR 

LTDA–ME, sob pena de bloqueio dos valores. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70920 Nr: 12158-55.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVOVDS, SDLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57270 Nr: 1539-03.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO ANSELMO BISPO, CLAUDETE CEZARIO BISPO, 

CLAUDIO CEZARIO BISPO, CLAUDINEI CEZARIO BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TISSALEIA LTDA - ME, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85200 Nr: 4762-90.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA, NAOR DE MELO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAOR DE MELO FRANCO - 

OAB:19243/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 8874-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107684 Nr: 10001-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGBBL, KBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDODSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62071 Nr: 135-77.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON REDIVO, Elcio Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111303 Nr: 1801-11.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50340 Nr: 2157-16.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 3789-09.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UANAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63114 Nr: 511-63.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER ANDRADE DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29642 Nr: 2295-85.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES AGROINDUSTRIAL LTDA, 

ADAUBERTO CARVALHO MIRTES, DANILO DA SILVA MORAES, MOACIR 

JOSÉ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA- 

PROCURADOR DA FAZENDA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48679 Nr: 356-65.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZELDA MARCIDELLI LOPES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85618 Nr: 4958-60.2016.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURALDO NUNES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1875 Nr: 920-35.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO BRASDIESEL LTDA, FRANCISCO 

ALVES DAMASCENO, ANA NEIDE GOMES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8.248-B, Marisol Néspoli - OAB:7423-OAB-MT, 

OSVALDO ANTONIO DE LIMA- PROCURADOR DA FAZENDA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27482 Nr: 1163-90.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956 Nr: 71-97.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MUNDIAL LTDA, ANTONIO MARCOS 

RODRIGUES, JOSÉ CARLOS MADUREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo de Oliveira - 

OAB:mat.310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57562 Nr: 1780-74.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51453 Nr: 3368-87.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLAVIO VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, 

proposta por BANCO ITAÚCARD S.A, em face de JOSÉ FLAVIO VALEIRO, 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, e ante a ausência de manifestação da parte 

exequente, houve o arquivamento provisório do presente feito em 

06/04/2016, conforme decisão de fl. 124.

Decorrido o prazo de suspensão, intimou-se o a parte interessada, via 

DJE, o qual permaneceu inerte (fl.126), assim sendo, o exequente foi 

intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, sob pena de 

extinção, contudo também manteve-se inerte, fl. 129.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada 

tanto por meio do seu procurador quanto pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, advertida sob a extinção do processo sem a 

resolução do mérito no caso de descumprimento, entretanto, permaneceu 

inerte.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos o exequente não se manifesta nos autos 

desde 2014.

Assim, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa por parte 

do exequente, e a extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53199 Nr: 1756-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEO SEIDENFUS, NILTON MILITÃO DA 

ROCHA, MARIA RAQUEL VIENE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:13985-B/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, proposta 

pelo BANCO CNH CAPITAL S.A, em face de ROMEO SEIDENFUS e outros, 

todos devidamente qualificados nos autos.

 Com a inicial, vieram documentos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando à suspensão 

do feito até pagamento integral do débito, pugnando por sua homologação, 

conforme fls. 75/78.

À fl. 81 houve a homologação, e suspensão da execução até o 

cumprimento da transação.

Instada a se manifestar, o exequente à fl. 88, informa que o executado 

adimpliu o débito, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de praxe.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20425 Nr: 2008-30.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF, LDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que frustrada a tentativa de intimação 

da exequente, conforme certidão à fl.180.

Tendo em vista o decurso temporal da certidão à fl. 100-verso, e ante a 

certidão retro, intime-se o causídico da parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, para que promova o regular andamento, requerendo o que 

entender de direito, bem como, informe a respeito do paradeiro exequente, 

sob pena de extinção do processo.

Intima-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45302 Nr: 168-09.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA EDILEUDA DE MORAIS SOUSA, JOSELEY 

VIRGINIO DE LIMA, JOAQUINA FERREIRA DE FRANÇA, LUZIA DE SOUZA 

OLIVEIRA, RIVALDO MORAES DE SOUSA, JOÃO BOSCO DE SOUZA, 

RONALDO DE MORAIS SOUSA, EDILEUSA MORAIS DE SOUSA, MARIA DE 
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LOURDES DE MORAIS SOUSA, AILTON BENEDITO DE SOUSA, ROZILENE 

DE MORAIS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Rozeni de Morais Sousa, 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente a parte executada concordou com cálculos apresentados 

pelos exequentes, pugnando pela homologação e consequente expedição 

de RPV, às fls. 178/179.

À fl. 186, o cálculo mencionado foi homologado, determinando ainda a 

expedição da RPV.

RPV acostado às fls. 220/227.

 Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores fl.236.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3947 Nr: 134-93.1995.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:22.225 - MG, Carlos Alberto Miro da Silva Filho - 

OAB:108504/MG, Silca Mendes Miro Babo - OAB:76079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Custas 

remanescentes, se houver, pelo exequente.Sem honorários.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19137 Nr: 618-25.2006.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO CARLOS SALOMÃO DOS SANTOS, 

VALDINETE IVA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da inercia da herdeira, devidamente intimada à fl. 342v, acolho a 

cota ministerial de fl. 346, reconhecendo a desistência de ENIDDY 

DAYANE DE SOUZA SANTOS em proceder a habilitação nestes autos.

Ademais, quanto ao pedido de perícia indireta, a fim de evitar futura 

arguição de nulidade, defiro, e para tanto nomeio a profissional Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311 – MT, para proceder a perícia 

indireta, devendo ser ela intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 

da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça.

As partes deverão ser intimadas para apresentarem os quesitos à serem 

respondidos pela perita, no prazo de 10 (dez) dias.

 Com a chegada dos quesitos, proceder-se-á a intimação da perita que 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão, assegurando-se à 

profissional, carga dos autos para que proceda com a elaboração do 

laudo.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória 

aos quesitos apresentados pelas partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46146 Nr: 1131-17.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FRANÇA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de execução, proposta por BANCO ITAÚCARD S/A, em 

face de LUCIANA FRANÇA DE MORAES, devidamente qualificados nos 

autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, e ante a ausência de manifestação das partes, 

houve o arquivamento provisório do presente feito em 08/07/2015, 

conforme decisão de fl. 112.

Decorrido o prazo de suspensão, intimou-se a parte interessada, via DJE, 

o qual permaneceu inerte (fl.114), assim sendo, o exequente foi intimado 

pessoalmente para se manifestar nos autos, sob pena de extinção, 

contudo também manteve-se inerte, fl. 117.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente foi intimada 

tanto por meio do seu procurador quanto pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, advertida sob a extinção do processo sem a 

resolução do mérito no caso de descumprimento, entretanto, permaneceu 

inerte.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos o exequente não se manifesta nos autos 

desde 2015.

Assim, verifica-se nitidamente, portanto, o abandono da causa por parte 

do exequente, e a extinção é à medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo exequente.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21024 Nr: 2650-03.2006.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, FGFDS, CAROLINA BATISTA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Libano de Paula - 

OAB:16175 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fls. 363/365, para determinar o cancelamento das 

RPV/PRECATÓRIO expedidos às fls.361/362.

 Por fim, seja expedido novo RPV/PRECATÓRIO, nos moldes da decisão à 

fl.360.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57184 Nr: 1470-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Natalia Barbosa de 

oliveira, em face do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente a parte exequente concordou com cálculos apresentados pelo 

executado, pugnando pela homologação e consequente expedição de 

RPV, às fls. 157/158.

À fl. 159, o cálculo mencionado foi homologado, determinando ainda a 

expedição da RPV.

RPV acostado às fls. 175//176.

 Por fim, foi expedido ofício para vinculação dos valores fl.183.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fe que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da juntada da carta 

precatória e requerer o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001592-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILIA BENICIO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001592-25.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: PETRONILIA 

BENICIO MONTEIRO VISTOS ETC, Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o acordo/termo de 

parcelamento entabulado com o contribuinte, sob pena de extinção. Findo 

o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 10 de dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106775 Nr: 9474-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RS, DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 35 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte autora para 

requerer o que de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56979 Nr: 1296-59.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1296-59.2014.811.0010

Código 56979

Requerente: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Requerida: Marina Delmondes Degaspery Silva

VISTOS ETC,

Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros em “Ação de Cobrança” 

que move contra Marina Delmondes Degaspery Silva, intimada via seus 

advogados para manifestar acerca da distribuição da Carta Precatória de 

fl. 80, quedou-se inerte.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, a parte autora intimada por meio de seus advogados 

para manifestar acerca da distribuição da Carta Precatória de fl. 80, 

manteve-se inerte, demonstrando total desinteresse na demanda, 

devendo, pois, ser extinta sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 479 de 975



 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 06 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58025 Nr: 2133-17.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE MIKNOV DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o Auto de Esboço e Partilha 

de fls. 34/37 em seus exatos termos para que produzam seus efeitos 

jurídicos e legais, atribuindo aos nela contemplados, os seus respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e direitos de terceiros e da Fazenda 

Pública.Transitada em julgado, certifique-se.Após, não havendo eventuais 

custas pendentes, expeça-se o formal de partilha na forma 

p o s t u l a d a . E m p ó s ,  a r q u i v e - s e  c o m  a s  b a i x a  n a 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 06 

de novembro de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8122 Nr: 405-92.2001.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT, MARLI BATISTA RODRIGUES - OAB:4742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6.877

 Processo nº. 2003/471

Código 8122

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl.269, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16329 Nr: 842-94.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Processo n°. 842-94.2005.811.0010

Código 16329

Exequente: Joana Maria da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Decisão nos embargos à execução em apenso, Código 76318.

Transitada em julgado a sentença nos embargos, expeça-se a guia de 

Requisição para Pagamento de Pequeno Valor (RPV) em relação aos 

honorários advocatícios, bem como, o competente Precatório Judicial 

quanto ao crédito geral.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do pagamento pelo executado.

Com a informação do depósito pela autarquia federal, intime-se a 

exequente por meio de suas advogadas para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, indicar conta e banco para transferência dos valores.

Nada postulado, certifique-se.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52859 Nr: 1432-90.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT, TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - 

OAB:8877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº1432-90.2013.811.0010

Código nº. 52859

Requerente: Antônio Gonçalves Machado

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos ofertados pelo exequente 

às fls. 211/215, nos moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação quanto ao pagamento

Em seguida, sem a necessidade de nova determinação, expeça-se o 

competente Alvará de Levantamento dos valores, na conta bancária 

indicada às fls. 209-v°.

Havendo impugnação, vistas ao exequente para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta.

Empós, conclusos.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 27 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59013 Nr: 2787-04.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE CANATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte exequente via DJE para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta. É o que cumpre-me certificar.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72328 Nr: 12665-16.2015.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON HONORATO DA SILVA, FABIANA 

RAMOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON HONORATO DA SILVA, Cpf: 

94698384168, natural de São Pedro da Cipa-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ @_valorDebitoEF_ 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: DAYANNE DEYSE DE SOUZA, brasileira, autônoma, 

devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas C.P.F.-M.F. sob o n.º 

025.558.331-10, e no R.G 2064965-7, residente e domiciliada na Rua 

Jayme Fernandes Costa, nº 2085, na cidade de Rondonópolis, Estado de 

Mato Grosso, CEP 78700-000, vem à ilustre presença de Vossa 

Excelência para, nos termos do artigo 1.102-A, do Código de Processo 

Civil e seguintes, e artigo 206, § 5, I, do Código Civil, e demais dispositivos 

legais aplicáveis à espécie, promover a presente AÇÃO MONITÓRIA em 

face de ADILSON HONORATO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob 

n.º 946.983.841-68 e RG. n.º 3362855714 CONTR/MT e FABIANA RAMOS 

MARINHO, brasileira, inscrita no CPF sob n.º 004.413.121-60 e RG. n.º 

14056585 SSP/MT, ambos residentes e domiciliados na Rua São Luiz, nº 

499, Bairro Centro, São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, CEP 

78.835-000, fazendo-a nos fatos e fundamentos jurídicos adiante 

delineados: Consoante o disposto nas Leis nº 1.060/50 e 7.115/83, a 

Requerente declara para os devidos fins e sob as penas da lei, ser pobre, 

não tendo como arcar com o pagamento de custas e demais despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, sendo 

assim, requer os benefícios da justiça gratuita. II - DOS FATOS: Os 

Requeridos realizaram compra de mercadorias com a Requerente na 

cidade de Juscimeira/MT. Assim, a Requerente é credora dos Requeridos 

das importâncias originais de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), 

representados pelo cheque de nº 900036 da agência 1248, conta corrente 

nº 01000653-0, Caixa Econômica Federal (doc. anexos) emitido em 13 de 

Agosto de 2013. Ademais, foram esgotados todos os meios amigáveis 

para o recebimento da dívida, sem êxito algum, assim, considerando o 

direito da requerente puro e simples de direito pessoal, no que se tange ao 

cunho indenizatório do presente negócio, resta-lhe apenas recorrer às 

vias judiciais, através da presente Ação Monitória. III – DO DIREITO: O 

cheque emitido pelos requeridos já se encontra prescrito para executar, 

por já ter transcorrido mais de 06 (seis) meses da apresentação do 

referido título extrajudicial ao banco sacado, não sendo possível, destarte, 

a sua cobrança via ação de execução de título extrajudicial. Pensando 

justamente nessas situações, o legislador criou ação monitória, que é um 

meio pelo qual o credor poderá cobrar do devedor soma em dinheiro, com 

base em prova escrita sem eficácia de título extrajudicial. Senão vejamos: 

A prova escrita, exigida pelo artigo 1.102 do CPC, é todo documento que, 

embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão 

judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado. O 

entendimento de que o detentor de prova escrita sem eficácia de título 

executivo poderá intentar uma ação monitória para receber uma 

determinada soma em dinheiro, coisa fungível ou determinado bem móvel, 

já é categoricamente firmado entre os diversos Tribunais do nosso país, in 

verbis: Não é despiciendo repisar que a ação monitória é apenas uma 

técnica diferenciada para realização, em prazo mais exíguo e desde que 

atendidos certos requisitos, da mesma tutela jurisdicional que, de outra 

forma, poderia ser obtida através do procedimento comum ordinário. 

Assim, resta comprovado o direito da requerente de ver-se ressarcido da 

quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), corrigidos até a presente data, 

sendo assim, prestada de forma completa e correta a entrega jurisdicional 

que lhe é devida. De acordo com a determinação imposta pelo artigo 614, 

II, do Código de Processo Civil, apresenta nesta oportunidade, 

demonstrativo de débito atualizado até a presente data, apurando-se, o 

valor a ser pago, desde a data da emissão do cheque (13/08/2013) 

atualizado pelo INPC (IBGE) até 19/11/2015, que alcança o montante de IV 

– DO PEDIDO: “Ex positis”, preenchidos os requisitos legais, ou seja, dívida 

representada pela cártula sem eficácia de título executivo, nos termos do 

art. 1.102a, é proposta a presente Ação Monitória, requerendo-se à 

Vossa Excelência o quanto segue: a) A concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fulcro na Lei nº. 1.060/50, na razão 

direta de que a requerente não reúne condição de suportar às custas e 

despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família; 

b) determinar a CITAÇÃO dos requeridos e deferir, de plano, a expedição 

do competente MANDADO DE PAGAMENTO, visando instar os requeridos 

que pague, no prazo de 15 (quinze dias), a quantia reclamada de R$ 

606,98 (Seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos), acrescida de 

juros de mora e atualizações moratória, declinando os mesmos, neste 

mesmo mandado, que estes poderão ofertar Embargos, querendo, no 

prazo antes citado, sob pena de não os apresentando, ser constituído de 

pleno direito em título executivo judicial; c) Condenação dos requeridos no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais de 20%; d) Requer por fim, a procedência do pedido 

monitório e se for o caso, o prosseguimento pela conversão em mandado 

executivo até final da expropriação dos bens para pagamento do principal 

e de acessórios legais, prosseguindo-se na forma prevista no art. 646 e 

seguintes aplicáveis do Código de Processo Civil. e) Autorização para que 

as diligências do Oficial de Justiça possam ser realizadas com as 

prerrogativas previstas no artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil. f) 

Protesta, desde já, por todos os meios de prova em direito permitidos. Com 

os documentos instruidores. Atribuindo-se à causa o valor de R$ 606,98 

(Seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos). Rondonópolis/MT, 19 

de Novembro de 2015.

Despacho/Decisão: Processo nº 12665-16.2015.811.0010Código 

72328Exequente: Sarah Nobrega AbreuExecutado (s): Adilson Honorato 

da Silva e Fabiana Ramos MarinhoVISTOS ETC,Postergo a apreciação do 

pedido de julgamento antecipado da lide, tento em vista que a fase na qual 

se encontra o feito não admite a sua análise.Considerando que o réu 

Adilson Horonato da Silva não foi localizado após várias tentativas de 

citação pessoal, DEFIRO pedido de citação por edital (ref. 46).Cite-se o 

executado via edital, pelo prazo de vinte dias, observadas as formalidades 

legais.Escoado o prazo, certifique-se e em caso de inércia do executado, 
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desde já, nomeio como seu curador Especial o Defensor Público atuante 

nesta comarca, Dr. Denis Thomaz Rodrigues, devendo ser intimado da 

nomeação e de todos os atos processuais, bem como, para no prazo 

legal, apresentar defesa, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, ficando consignado que no exercício do múnus público não 

se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do 

Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo Códex, sendo cabível, portanto, 

defesa genérica, por negativa geral.Apresentada a defesa, certifique-se a 

tempestividade.Após, vistas a requerente para, querendo, no prazo legal, 

impugnar.Em seguida, imediatamente conclusos.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Jaciara – MT, 5 de novembro de 2018. Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 10 de dezembro de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52768 Nr: 1337-60.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERICO ROSSETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 152 e 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47104 Nr: 2206-91.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE NABUO MATSUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR VILELA PEREIRA - 

OAB:9421-OAB/MS, MARCELO FERREIRA LOPES - OAB:11.122-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO - OAB:7.670

 Processo nº. 2206-91.2011.811.0010

Código 47104

Requerente: Vicente Nabuo Matsumoto

 Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

VISTOS ETC,

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A opôs Embargos 

de Declaração em face da sentença de fls. 125/129, aduzindo, em suma, 

contradição no julgado, ao fundamento que o decisum não aplicou o 

percentual da lesão sofrido pelo recorrido de acordo com a tabela de 

cálculos da MP 451/08, de forma que a indenização devida é de R$ 506,25 

(quinhentos e seis reais e vinte cinco centavos).

Pediu provimento ao recurso.

Contrarrazões de fls. 135/145.

É o necessário.

Decido.

 A simples leitura da peça recursal não deixa margem de dúvidas acerca 

da total impertinência da pretensão da embargante.

Isso porque, conquanto sustente contradição no julgado, no caso dos 

autos, o valor da indenização respeitou os ditames da legislação que 

regula a espécie, em particular, em obediência ao percentual da lesão 

deixado ao recorrido, conforme perícia médica de fls. 114/115.

Logo, não há que se falar em contradição como apontado pela embargante 

a carecer a sentença recorrida de qualquer reparo, de modo que o 

desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

A propósito:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

REJEITADO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando 

ausentes as omissões e contradições apontadas pelos embargantes e se 

pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de 

declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário 

observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua 

rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. (ED 

143381/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)” 

(TJ-MT - ED: 01433813020168110000 143381/2016, Relator: DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2017, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2017)

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos às fls. 129/134.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Após, remetam-se imediatamente os autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52452 Nr: 1031-91.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARIO SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, MILTON SAAD - OAB:16.311/SP, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Revogo a liminar de fls. 54/55Sem honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, certifique-se.Após, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessár ias.Publ ique-se.Regis t re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23904 Nr: 26-10.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS FERREIRA BORBA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 26-10.2008.811.0010

 Código 23904

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC c/c art. 

11 da Lei 6.830/80, e em consequência, determino a expedição de ofício 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line 

de valores depositados em contas bancárias dos executados até o 

montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 
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512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 28 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33312 Nr: 875-11.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CASTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 875-11.2010.811.0010

Código n° 33312

Embargante: Rosa Casteli

Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

VISTOS ETC,

 Rosa Casteli opõe Embargos de Declaração contra a sentença de fls. 

133/137, alegando, em suma, omissão e erro material no decisum, 

porquanto, apontou o início da incapacidade da autora da data da perícia, 

ao que entende ser desde 03/05/2010.

Pede o provimento do recurso.

Intimado (fl.152-vº), o embargado não apresentou contrarrazões (fl. 153).

É o necessário.

Decido.

 Os embargos de declaração de acordo com o art. 1.022, incisos I, II e III do 

Código de Processo Civil são cabíveis quando da decisão judicial houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, verbis:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em tela, razão não assiste à embargante.

Cotejando os autos, verifico que a data fixada na sentença embargada em 

relação ao marco inicial da incapacidade da autora baseou-se de acordo 

com perícia judicial (fls. 121/131), a qual apontou que a incapacidade 

partiu da perícia.

Nesse sentido, o quesito n° 5, alínea “a”, fls. 130, esclareceu de forma 

segura a data provável do início da incapacidade, verbis: “Ainda que o 

ilustre cardiologista tenha declarado incapacidade em 22/02/2010 (fls.29), 

entendo faltar dados hábeis a uma afirmação de certeza, mui 

respeitosamente, sugere-se a data desta perícia”.

Destarte, à luz da perícia médica judicial o início da incapacidade laborativa 

da parte autora partiu da data da perícia.

Com efeito, não há qualquer vício na sentença a desafiar interposição de 

recurso de “embargos de declaração”, diante da ausência dos requisitos 

intrínsecos específicos de cabimento expressos no art. 1.022, inciso I, II e 

III, do CPC.

In casu, a sentença objurgada não carece de qualquer reparo, pois, 

inexiste a omissão e/ou erro material como apontado pela embargante, de 

modo que o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe à 

espécie.

Deste modo, concluo que a recorrente pretende, por via transversa, obter 

o reexame de ponto contido na sentença por meio de embargos de 

declaração em lugar do recurso processual específico previsto na 

legislação de regência.

Todavia, é notório que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da 

causa, nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

sob pena, inclusive, de subtrair do órgão de superior instância a 

competência funcional para a reanálise da decisão judicial proferida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – 

ENTENDIMENTO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA PARTE – CARÁTER 

INFRINGENTE – Devem ser rejeitados os embargos que tão-só objetivam 

nova discussão da controvérsia, com o propósito de imprimir caráter 

modificativo ao recurso, se ausente qualquer das hipóteses elencadas no 

artigo 535 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.” (STJ – 

EDRESP 330005 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Castro Filho – DJU 23.09.2002).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls. 

146/151.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 29 de novembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53270 Nr: 1822-60.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERÔNICA DE CASTRO CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito:“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. PAGAMENTO ANTERIOR DO VALOR PRINCIPAL VIA 

PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. Na 

hipótese de não haver pagamento integral do débito no primeiro 

pagamento, é possível a expedição de RPV complementar, ainda que o 

pagamento principal tenha sido feito via precatório.” (TRF-4 - AG: 

50595387620174040000 5059538-76.2017.4.04.0000, Relator: ALTAIR 

ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 20/02/2018, QUINTA 

TURMA)“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PARCELAS 

NÃO INCLUÍDAS NO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. É possível a execução 

complementar quando se tratar de parcelas contempladas no título judicial 

não incluídas na primeira execução, por força do princípio da demanda e 

da própria preclusão consumativa.” (TRF-4 - AC: 50073251020114047112 

RS 5007325-10.2011.404.7112, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, 

Data de Julgamento: 30/05/2017, QUINTA TURMA)Logo, imperiosa a 

rejeição da pretensão posta a exame pela autarquia executada.Ante do 

exposto, REJEITO os pedidos formulados pelo executado às fls. 146/148 

e, via de consequência, HOMOLOGO os cálculos da liquidação 

complementar de sentença apresentados pela exequente às fls. 

140/144.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, expeça-se a 

competente guia complementar Requisitória de Pagamento de Pequeno 

Valor (RPV) na forma postulada.Empós, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação quanto à 

disponibilização dos créditos pelo executado.Em seguida, intime-se a 

exequente por meio de advogado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar conta bancária para depósito judicial bem como, requerer o 

que de direito, sob pena de arquivamento do feito.Com os dados 

bancários, expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos 

valores. Nada postulado, certifique-se.Após, arquive-se com baixa na 

distribuição.Intimem-seCumpra-se.Jaciara/MT, 04 de dezembro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23904 Nr: 26-10.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS FERREIRA BORBA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 26-10.2008.811.0010

 Código 23904

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio via BacenJud, este restou infrutífero, 

diante da ausência de saldo nas contas bancárias da parte executada, 

conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 5 de dezembro de 2018.
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Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45111 Nr: 2901-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO CAMPARA BARRAGAN, SIRLEI FÁTIMA 

CAMPARSI BARRAGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT

 Processo: 2901-79.2010.811.0010

 Código 45111

VISTOS ETC,

Realizada consulta ao Sistema BacenJud, procedi o bloqueio parcial do 

débito, o qual solicitei a transferência para a conta judicial, conforme 

espelhos anexos.

 Assim, intime-se a parte executada para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo legal.

Após, intime-se a parte exequente para, no mesmo prazo, manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 5 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003401-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA SCARANARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003401-50.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

PAULO SERGIO DA SILVA SCARANARO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - 

MT VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Cobrança” ajuizada por Paulo 

Sérgio da Silva Scaranaro em desfavor do Município de Jaciara-MT, 

pleiteando, inicialmente, a isenção do pagamento das custas processuais, 

mediante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (arts. 98 e 

ss., do CPC). Decido. Compulsando detidamente os autos, denoto que o 

benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido. Isso porque não 

visualizo nenhum dos requisitos necessários à concessão da almejada 

gratuidade da justiça pleiteada, considerando, neste aspecto, que não 

ficou demonstrado o estado de pobreza declarado a impossibilitar o 

pagamento das custas judiciais, tendo em vista que o autor possui renda 

mensal aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) decorrente da 

cumulação de 02 (dois) cargos públicos efetivos. Logo, não consta nos 

autos qualquer evidência que o autor esteja em condição de miserabilidade 

econômica. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: 

"Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade da 

justiça basta mera declaração do interessado acerca da hipossuficiência, 

é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver 

fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado 

de miserabilidade declarado.” (STJ – AgRg no Ag 925756/RJ, 4ª T., Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/3/2008). “Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Pelo exposto, intime-se a parte 

autora para que EMENDE A INICIAL, COMPROVANDO o recolhimento das 

custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 

do Novo Código de Processo Civil. Não havendo manifestação no prazo 

retro, certifique-se. Após, conclusos para ulterior deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 10 de dezembro de 2018. Valter Fabricio Simioni 

da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79652 Nr: 2019-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA, GREIDSON 

DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) JHEIMISON BATISTA DE SIQUEIRA para, 

no prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO 

DE ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista a certidão 

do oficial de justiça de ref. 16 dos autos, aonde o(a) indiciado(a) informou 

que tem advogado constituído na pessoa do(a) Dr. Márcio Guimarães 

Nogueira.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 7 de dezembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 5218-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO DE JESUS SANTOS, EVA FERREIRA 

SILVA, RUTILEIA PEREIRA DE ALMEIDA, JENIFER DA COSTA, ANDERSON 

MORAIS SOUSA, VALDEBRANDO PERES ARANTES, LUIS THIAGO DOS 

SANTOS, IZAENES PEREIRA DE ALMEIDA, EDINEI ORTIZ DE ALMEIDA, 

DIONIZIO DE JESUS, RONALDO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, VICTOR GUILHERME 

MOYA - OAB:20235/O, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 Vistos.

De início, certifique-se quanto à intimação pessoal do acusado ANDERSON 

MORAIS SOUSA sobre a sentença proferida nos autos (ref. 248).

 Ante o teor da certidão apresentada nos autos (ref. 330), informando que 

a acusada RUTILEIA PEREIRA DE ALMEIDA deseja ser representada pela 

Defensoria Pública, encaminhem-se os autos ao membro atuante nesta 

Comarca para que apresente o recurso em favor da acusada.

Intime-se a defesa de VALDEBRANDO PERES ARANTES, para que 

apresente o recurso em favor do réu, uma vez que ao ser intimado 

manifestou que deseja recorrer da sentença (ref. 326).

 Tendo em vista que o advogado constituído pela acusada EVA FERREIRA 

DA SILVA, devidamente intimado não apresentou o recurso nos autos 

(ref. 336), determino que a acusada seja intimada pessoalmente para 

constituir novo patrono nos autos, sendo que diante de eventual inércia 

ou, caso informe não possuir condições financeiras para constituir 

advogado, desde já, nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca 

de Jaciara/MT para prosseguir em sua representação processual.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, por se tratar de processo com réus presos.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93388 Nr: 3002-72.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 108.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos à douta Advogada constituída para as alegações finais 

no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 10 de dezembro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SCHINOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI OAB - SP121994 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000972-13.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DANIEL SCHINOCA 

REQUERIDO: TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A Vistos, etc. 

Rejeito maiores delongas a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, tendo 

em vista que o reclamante é proprietário do veículo acidentado, sendo 

possível deduzir que eventuais avarias no bem foram por ele suportados. 

Aliás, a existência ou não do direito do autor ao ressarcimento de 

determinada quantia, seja sobre danos patrimoniais ou extrapatrimoniais 

porventura sofridos, ou, ainda, se estes foram devidamente comprovados, 

será analisado ao final com o mérito da demanda. Defiro o pleito id. 

13813570, determinando a expedição de carta precatória para oitiva da 

testemunha arrolada pela parte reclamada. Não obstante a manifestação 

da parte reclamante, tal pleito é tempestivo e pertinente, considerando-se, 

neste aspecto, os fatos narrados na inicial. Com o retorno da missiva, 

vista as partes para manifestação pelo prazo comum de cinco dias. Após, 

conclusos para decisão/sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002177-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA NUNES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002177-77.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA NUNES SILVA Vistos, etc. Seja 

intimada a parte exequente a emendar a inicial no prazo de quinze dias e 

sob pena de extinção, comprovando a homologação judicial do acordo que 

pretende executar. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001080-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALMIR FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16965559 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-70.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE DA SILVEIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para no prazo de 05 dias apresentar cálculo atualizado 

conforme item 1 da decisão de id n.16419044.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001073-50.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 10 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000996-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIKAEL RAMALHO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16965660 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000164-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000164-08.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LUCIANA SOUZA DOS SANTOS Vistos, etc. Em 

atento exame quanto ao pedido de penhora “on-line”, pelo Sistema 

“Bacenjud”, constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva 

deve ser deferida eis que, além de se constituir medida judicial com 

sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste momento 

processual. Assinalo que sendo negativa a existência de numerário em 

contas bancárias em nome da parte devedora, deverá ser intimada a parte 

credora a, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de 

constrição, sob pena de extinção da demanda executiva. De outro modo, 

efetivado o bloqueio, intime-se a parte executada, por meio de seu 

advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser 

intimada a manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa 

de conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 

Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex vi 

legis (art. 854, § 5º, do CPC), não manifestado interesse em realização de 

audiência para tentativa de conciliação pelas partes; não apresentados 

embargos à execução no prazo legal; e, nada sendo requerido nos 

posteriores 15 (quinze) dias à penhora, conforme previsto no § 11, art. 

525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUSE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001908-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CATIUSE DE SOUZA 

BARBOSA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por CATIUSE DE SOUZA BARBOSA, em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar deferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do 

juizado especial, afirmando no mérito a incidência da súmula 385 do STJ, 

que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito 

se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de crédito, não havendo o 

que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida pela 

parte reclamada, sob o fundamente de necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, ante a inexistência de documentos a serem 

periciados, bem como, tendo em vista que os documentos trazidos nos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$1.395,60 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta 

centavos). No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado 

a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do serviço ou 

sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a suposta cedente, bem como, 

qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega 

na peça de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta 

cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do 

débito, a fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 
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art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos 

posteriores. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 
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Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda, 

confirmando a liminar deferida; 2 – condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme 

disposição da súmula 54 do STJ. Determino à Secretaria deste Juizado 

Especial que seja providenciada a habilitação nesses autos em nome do 

advogado DR. HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP nº 221.386, 

OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, 

OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, com posterior intimação do 

mesmo. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKSUEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001555-95.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: FRANKSUEL DA SILVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

Reclamação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, que move 

em desfavor de FRANKSUEL DA SILVA. A parte reclamante requereu o 

arquivamento do feito, conforme se infere da petição lançada no 

movimento de ID 16454851, o que deve ser entendido como desistência da 

presente ação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000787-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000787-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ABIGAIL FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. - Da Decadência. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. Mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, proposta por ABIGAIL FERREIRA DA SILVA em face de BANCO 

BMG S/A. Noticia a parte reclamante que em Abril de 2017, recebeu uma 

ligação de uma assessoria de cobrança da empresa reclamada, para lhe 

informar sobre a cobrança de um suposto empréstimo. Surpresa com a 

cobrança e certa que não possuía empréstimo com a mesma, a autora 

pediu dados do suposto empréstimo, qual seja contrato nº 248924752, 

realizado em 09/04/2014, protocolo 10356599. Afirma a autora que não 

realizou este empréstimo com a empresa ré neste período, tão pouco 

autorizou renegociação de empréstimo, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

6.229,75 (seis mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco 

centavos), data de inclusão em 12/03/2017, contrato n. 198462026. 

Requer a suspensão dos descontos indevidos no valor de R$ 8.642,88 

(oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos, 

restituição em dobro dos descontos nos holerites e indenização por danos 

morais. Em síntese na defesa, a parte Reclamada afirma que a Autora, 

celebrou com o Banco BMG S/A o contrato de empréstimo consignado 

registrado sob o nº 198462026, firmado em 21/12/2009, no valor total 

financiado de R$ 15.861,16 a ser pago em 72 parcelas de R$378,80 cada. 

Aduz que o valor de R$ 1.735,78, foi liberado para a Autora na forma de 

TED, em conta da Autora no Banco do Brasil de nº 5105-5, agência 854-0. 

No que tange ao contrato de nº 248924752, esclarece que encontra se 

devidamente cancelado por fraude. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 
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do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente no 

valor correspondente a R$ 17.285,76 (dezessete mil duzentos e oitenta e 

cinco reais e setenta e seis centavos), diante R$ 8.642,88 (oito mil 

seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) subtraídos 

indevidamente de sua conta, entendo indevida. Posto que, vige a regra de 

que o dano material passível de indenização é unicamente aquele 

devidamente comprovado, no caso em tela, os mesmos deverão ser 

indeferidos, não consta nos autos holerites comprovando os referidos 

descontos. Finalmente, em relação aos danos morais, são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, no caso em tela não há se 

olvidar que a conduta da Reclamada em efetuar descontos indevidos em 

holerite da parte Reclamante, acarretou-lhe transtornos que superam os 

pequenos inconvenientes que se há de tolerar no cotidiano, sendo tudo 

isso passível de indenização, nos exatos termos dos artigos 12 e 14 do 

CDC. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- RATIFICAR os efeitos da tutela deferida (Id 12955173); - DECLARAR a 

inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 6.229,75 (seis mil 

duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos); - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior 

Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000939-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANA MARIA LEMES DA SILVA 

REQUERIDO: ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. - Da Justiça 

Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição. 

Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. Mérito. Trata se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

ANA MARIA LEMES DA SILVA em face de ONLINE ASSESSORIA EM 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Noticia a que Reclamante que 

nunca realizou qualquer contratação de serviços da Reclamada, muito 

menos autorizou qualquer débito em seu cartão de crédito. Afirma que a 

Reclamada realizou nos meses de julho, agosto e setembro de 2017, o 

lançamento indevido de débito nos referidos meses do valor de R$ 24,90 

(vinte e quatro reais e noventa centavos), em seu cartão de crédito, 

perfazendo o total de descontos R$ 74,70 (setenta e quatro reais e 

setenta centavos). Em síntese, a reclamada alega que foi regularmente 

contratado pela Autora e que sempre esteve a sua disposição durante 

toda a contratualidade. Aduz que as cobranças realizadas referem-se aos 

meses em que o serviço esteve pronto para ser utilizado pela Autora. 

Esclarece que não se trata de contratação em que só se paga quando se 

utiliza, e sim de contratação para ter permanentemente o serviço à sua 

disposição para ser utilizado em qualquer momento do dia (24 horas). 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Portanto, restou incontroverso nos autos que a Reclamada efetivou 

descontos indevidos no cartão de crédito do Reclamante, considerando a 

inexistência de relação jurídica entre as partes. Dessa forma, está 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Com efeito, para 

que a Reclamada pudesse se desonerar da obrigação de indenizar 

deveria provar que, tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou, a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador/fornecedor do serviço, se ele não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Em relação ao 

pedido de repetição do indébito, entendo cabível a devolução do valor 

descontado indevidamente, em dobro, totalizando a importância de R$ 

149,40 (cento e quarenta e nove reais e quarenta centavos), nos termos 

do art. 42, parágrafo único do CDC. Quanto aos danos morais, não há se 

olvidar que a atitude da reclamada ocasionou danos de ordem 

extrapatrimonial ao Reclamante, causando inclusive desequilibro e 

descontrole financeiro. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Pelo 

exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência dos débitos descontados no cartão de crédito, ora discutidos, 

e por assim, CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 149,40 (cento 

e quarenta e nove reais e quarenta centavos), a título de repetição do 

indébito, já fixado em dobro, acrescidos de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC) a partir da citação; - CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 
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SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior 

Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000869-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERNANDO BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000869-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

VINICIUS FERNANDO BOLZAN REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. - Da Falta de Interesse de Agir. 

A preliminar arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se 

trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual 

entendo pela sua rejeição. Mérito. Trata se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS proposta por VINICIUS FERNANDO 

BOLZAN em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Noticia a 

Reclamante que no final do ano de 2017 recebeu uma ligação da empresa 

Ré lhe ofertando cartão de crédito, sendo assegurado que não lhe traria 

mais despesas com taxas ou anuidades, ou qualquer outra despesa 

senão compras realizadas. De posse dessa informação, o Requerente 

achou interessante a oferta aceitou nos termos delineados pela 

Reclamada, tanto que pleiteou outro cartão para sua genitora, cujo 

contrato originou o n° 015336481000058. Relata que, no mês de janeiro de 

2018, mesmo sem sequer ter desbloqueado os cartões, foi surpreendido 

com fatura com vencimento para 20/01/2018, no valor de R$ 13,98 (treze 

reais e noventa e oito centavos), referente a seguro superprotegido, não 

autorizado pelo Requerente, e sequer mencionado pela Reclamada. Em 

fevereiro, nova fatura, com as mesmas cobranças, agora no valor de R$ 

30,20 (trinta reais e vinte centavos). Em março, outra fatura, no valor de 

R$ 36,86 (trinta e seis reais e oitenta e seis centavos). O autor afirma que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que 

alega não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe 

de R$ 30,42 (trinta reais e quarenta e dois centavos), data de inclusão em 

08/04/2018, contrato n. 015336481000058. Em síntese, na defesa a 

reclamada alega que a parte autora possui cartão de crédito junto ao 

banco, sendo que a cobrança de anuidade é a contraprestação paga pelo 

cliente diante da utilização dos serviços oferecidos, basta uma simples 

análise para verificar diversas compras realizadas pela parte autora. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. No caso em tela, o autor demonstrou pelas faturas 

digitalizadas (Id 13032563), que a Reclamada debitou nas faturas de 

cartão de crédito da parte Reclamante, nos meses de Janeiro e 

Fevereiro/2018 valor referente a serviço denominado “seguro 

superprotegido”, e no mês de março/2018 valor referente a serviço 

denominado “anuidade diferenciada 1/12”, além dos encargos de atraso. 

Ademais o reclamante demonstra que não desbloqueou o referido cartão 

de credito, tão pouco utilizou para compras (Id 13032543). Destarte, a 

parte ré não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e NÃO demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil que prove a exigibilidade da dívida, bem como 

desbloqueio e utilização do referido cartão de crédito, significando dizer 

que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que lhe 

incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. Assim, tenho que ficou comprovada a desídia da 

parte ré ao debitar na fatura do cartão da parte Reclamante valores sem 

antes haver o desbloqueio e utilização para compras, ocasionando danos 

de natureza moral, seja pelo transtorno, desconforto e todo tipo de 

incômodo decorrente dos descontos indevidos realizados, causando 

senão desequilibro e descontrole financeiro. Portanto, trata-se de dano in 

re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Assim, demonstrada a 

relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a 

reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. No tocante ao pedido de repetição do indébito, vige a 

regra de que o dano material passível de indenização é unicamente aquele 

devidamente comprovado. Partido desta premissa, verifica se que o Autor 

não logrou êxito em comprovar o pagamento da parcela com vencimento 

em 20/01/2018, no valor de R$ 30,42 (trinta reais e quarenta e dois 

centavos). Dessa forma, não há que se falar em restituição em dobro. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência dos débitos, ora discutidos, no valor de R$ 

13,98 (treze reais e noventa e oito centavos), referente a fatura com 

vencimento janeiro/2018; no valor de R$ 30,20 (trinta reais e vinte 

centavos), referente a fatura com vencimento fevereiro/2018 e no valor 

de R$ 36,86 (trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), referente a 

fatura com vencimento março/2018; - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, RETIRAR o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito negativado do presente feito, no valor de R$ 30,42 

(trinta reais e quarenta e dois centavos) e ABSTER SE de incluir o nome 

do reclamante no rol de inadimplentes com relação aos demais valores das 

faturas dos meses com vencimento em fevereiro e março do não de 2018; 

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga ____________________________________________________ 

VISTOS, ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000125-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Da Falta de 

Interesse de Agir. A preliminar arguida pela reclamada não deve 

prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de 

ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - Da Revelia. Em sede de 

impugnação, o autor preliminarmente argui que: “(...) o documento a carta 

de proposição acostada em audiência pela Requerida, motivo pelo qual 

merecer ser reconhecida a REVELIA em decorrência da ausência dos 

poderes específicos para tal mister”. Diferente do alegado, tal afirmação 

não prospera (Id 14428958), e por assim, rejeito a preliminar suscitada. 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

cc DANOS MORAIS cc ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta 

por CARLOS ALBERTO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A. 

Afirma a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto 

de justificar 02 (duas) restrições nos importes de R$ 64,42(sessenta e 

quatro reais e quarenta e dois centavos), data de inclusão em 13/12/2015, 

contrato n. 289924744000015CT, e de R$ 63,95(sessenta e três reais e 

noventa e cinco centavos), data de inclusão em 14/12/2015, contrato n. 

289924744000015F1. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

alega que a parte autora poderia ter sido solucionada administrativamente 

e que um mero aborrecimento não é suficiente para embasar uma 

condenação por danos morais. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico 

que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência dos débitos, ora discutidos, nos valores de R$ 

64,42(sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)e de R$ 

63,95(sessenta e três reais e noventa e cinco centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente aos débitos do presente feito. - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Le iga 

____________________________________________________ VISTOS, 

ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior 

Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001535-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONNY ALMEIDA PASSARELLI OAB - MT22622/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001535-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JHONNY ALMEIDA 

PASSARELLI REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. VISTOS, ETC... As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência 

da reclamação formulado pela reclamante em petição de movimentação Id 

nº. 15065847, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do 

FONAJE “a desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”, OPINO pela EXTINÇÃO 

da presente reclamação SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, promovendo, 

desde já, o seu imediato arquivamento. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Senhor Juiz de Direito do Juizado Especial, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

J a q u e l i n e  S a n t o s  D a m a c e n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ VISTOS, 

ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 
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da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003114-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY KRAUS TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS GOMES OAB - ES30791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003114-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: STEFANY KRAUS TOME 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

reclamada, pessoalmente e por seu d. advogado(a), a comprovar nos 

autos o cumprimento da tutela de urgência concedida no prazo de cinco 

dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem 

prejuízo de outras sanções. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HERIBERTO STROHSCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LANNING PIRES AMARAL OAB: MT20910/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010044-07.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KAREN SIBELI DOMINGOS RODRIGUES Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA – ME, em face de KAREN SIBELI 

DOMINGOS RODRIGUES, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Conforme consta nos autos, a parte exequente requereu a 

renúncia da pretensão ante a posse da certidão de dívida, conforme se 

infere da manifestação lançada no ID 14534968. Isso posto, faz-se 

necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “c” do 

Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de 

mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) c) a renúncia à pretensão 

formulada na ação ou na reconvenção." Assim, ante o pleito formulado 

pela parte exequente, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

o pedido de renúncia à pretensão formulado pela parte exequente, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DESIDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16974821 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16974821.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000155-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Converto o julgamento em diligência. Trata-se de ação de cobrança 

proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em face de JOAO 

PAULO DA SILVA FERRAZ. Analisando detidamente os autos, verifico que 

a parte reclamante apresentou manifestação no ID 16454849, pugnando 

pelo sobrestamento do feito. Em que pese o pleito de sobrestamento do 

feito, destarte, faz-se necessário esclarecer não haver motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Ademais, o sobrestamento dos autos 

na forma requerida, fulminaria o tão caro princípio orientador dos Juizados 

Especial, qual seja, a celeridade. Nesse sentido, concedo vista à parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre o novo 

endereço da parte promovida, sob pena de arquivamento do presente 

feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000204-87.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROVERSI VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a promovida fora intimada acerca da sentença para 

cumprimento da respectiva obrigação pelo sistema, conforme se verifica 

no expediente. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono 

os autos para intimação da exequente para se manifestar sobre a 

exigibilidade do título em obediência ao art. 10 do CPC e com fulcro na 

Súmula 410 do e. STJ. Sentença (1373731) ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Diário Eletrônico (14/06/2018 18:22:04) 

Ozana Baptista Gusmão registrou ciência em 15/06/2018 10:14:40 Prazo: 

10 dias 29/06/2018 23:59:59 (para manifestação)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16978378 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16978378.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16978568 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16978568.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001135-27.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 10 de dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000999-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL REGINALDO FIGUEIROA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16706804, 16985224 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002261-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELYELL DANTAS FREIRE (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16987461, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000466-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA LINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000466-37.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANA NEVES DE LIMA 

REQUERIDO: SHEILA LINS Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta por 

LUCIANA NEVES DE LIMA, que move em desfavor de SHEILA LINS. Da 

análise dos autos verifico através da manifestação de ID 14267262, que a 

parte autora pugnou pelo prazo de 20 dias para informar o nome endereço 

da parte reclamada, ou o arquivamento do feito. Assim, considerando o 

transcurso do prazo assinalado acima, verifico que não houve a 

informação de novo endereço da parte ré, motivo pelo qual acolho o 

pedido de arquivamento do feito realizado através da manifestação citada 

acima, o que deve ser entendido como desistência da presente ação. Nos 

termos do estatuído no art. 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28712 Nr: 1071-49.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE GOULART DA COSTA REIS, Dinéia Araújo 

Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da advogada da Sr. Carlota Braga Siqueira e Espolio de Idalino Gonçalves 

Siqueira, Dra Sidineia Delfino Lira Falco, para comaprecer à audiência 

designada para o dia 11/12/2018 às 14h00 no CEJUSC desta Comarca, 

bem como acerca da decisão de fls. 475.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28712 Nr: 1071-49.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE GOULART DA COSTA REIS, Dinéia Araújo 

Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos, etc.

Demonstrado o falecimento de parte integrante do polo ativo da demanda e 

havendo requerimento de habilitação formulado por herdeira, determino a 

CITAÇÃO das partes interessadas a fim de que se pronunciem sobre o 

pleito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 690 e ss do CPC.

Sem prejuízo, contudo, autorizo a realização da audiência já designada 

nos autos para tentativa de conciliação entre as partes (11/12/2018), 

inclusive, com a presença de Carlota Braga Siqueira e na pendência da 

decisão sobre a habilitação, tendo em vista os princípios que regem os 

Juizados Especiais Cíveis (art. 2º da Lei 9.099/95), garantindo-se 

economia de atos processuais e primazia à conciliação.

 Após, decorrido o prazo para resposta sobre o pedido de habilitação e 

realizada referida audiência, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002180-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002180-32.2018.8.11.0010. AUTOR(A): PEDRO DIAS DOS SANTOS RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Analisando o processo, verifico que o mesmo não se encontra maduro 

para julgamento, razão pela qual converto o julgamento em diligência. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por PEDRO DIAS DOS 

SANTOS, em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

JACIARA – MT. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora apresentou manifestação no ID 16318917, pugnando pela 

suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. O processo célere dos 

Juizados Especiais envolve-se por força de dois movimentos, o impulso 

oficial do Juiz e a intensa e diligente participação da parte. Em atenção ao 

pleito da parte autora, concedo a suspensão do processo pelo prazo de 

30 (trinta) dias, a fim de que comprove a impossibilidade de substituição do 

medicamento pleiteado nos autos. Após, devolvam-me os autos conclusos 

para sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MENDES MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001572-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RICARDO MENDES MARCAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Converto o julgamento 

em diligência. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

reclamada apresentou manifestação e documentos nos ID’s 15070375 e 

15070387. Em atenção à ampla defesa e ao contraditório, concedo vista à 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre os 

documentos juntados após a impugnação. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000430-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IZAIAS EDUARDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra 

sentença proferida no presente feito que lhe move IZAIAS EDUARDO DA 

SILVA. Alega a parte embargante que este Juízo não se manifestou 

quanto a preliminar de indeferimento da inicial. A propósito do pleito da 

parte embargante, faz-se necessário aclarar a decisão anteriormente 

proferida, vez que restou demonstrada a omissão, para acrescer ao 

comando sentencial da seguinte forma: PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de indeferimento da inicial, sob o fundamento de ausência do Extrato 

Oficial do SPC ou SERASA, vez que todos os documentos necessários ao 

deslinde do presente processo encontram-se juntados nos autos, os 
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quais apresentam informações verossímeis. Ademais, ressalto que o 

extrato trazido nos autos apresenta o apontamento de registro negativo 

realizado pela parte reclamada, não havendo comprovação de 

negativação preexistente, fato que poderia ser facilmente comprovado 

pela mesma, com a apresentação de extrato completo, vez que trata de 

matéria objeto de sua defesa. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. Por fim, não obstante seja 

desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que os documentos 

juntados nos autos pelas partes foram analisados, friso que a parte 

embargada apresentou na contraminuta dos presentes embargos, 

documento de ID 14203774, restando demonstrado que os 02 (dois) 

apontamentos negativos existentes foram realizados pela própria parte 

embargante, ambos com data de inclusão em 05/03/2016, não havendo se 

falar em aplicação da súmula 385 do STJ. No mais, permanece a sentença, 

tal como lançada. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I e II, do 

Código de Processo Civil, recebo o presente recurso e, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de declaração opostos, para 

o fim de sanar a apontada omissão, permanecendo inalterada a sentença 

nos seus demais termos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUSE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001908-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CATIUSE DE SOUZA 

BARBOSA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por CATIUSE DE SOUZA BARBOSA, em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar deferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do 

juizado especial, afirmando no mérito a incidência da súmula 385 do STJ, 

que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito 

se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de crédito, não havendo o 

que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida pela 

parte reclamada, sob o fundamente de necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, ante a inexistência de documentos a serem 

periciados, bem como, tendo em vista que os documentos trazidos nos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$1.395,60 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta 

centavos). No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado 

a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do serviço ou 

sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a suposta cedente, bem como, 

qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega 

na peça de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta 

cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do 

débito, a fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 

art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 
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os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos 

posteriores. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age 

com negligência o cessionário de crédito que não confere de modo 

adequado os documentos comprobatórios da legitimidade do crédito 

adquirido e inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em 

cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de 

crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano 

moral, basta a negativação indevida, sendo desnecessária a 

demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ 

não deve ser aplicada no caso de as demais negativações do nome do 

requerente serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por 

danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a 

indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, 

caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 
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iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda, 

confirmando a liminar deferida; 2 – condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme 

disposição da súmula 54 do STJ. Determino à Secretaria deste Juizado 

Especial que seja providenciada a habilitação nesses autos em nome do 

advogado DR. HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP nº 221.386, 

OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/PE 1189-A, 

OAB/RJ 164385, OAB/710-A e OAB/DF 39748, com posterior intimação do 

mesmo. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001923-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ESDRAS PAULO SILVA 

VASCONCELOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Converto o 

julgamento em diligência. Trata-se de ação de indenização proposta por 

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS, em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte reclamada 

apresentou manifestação e documentos nos ID’s 16056674, 16056670 e 

16056673. Em atenção à ampla defesa e ao contraditório, concedo vista à 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre os 

documentos juntados após a impugnação. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010451-47.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (EXEQUENTE)

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010451-47.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO, RODRIGO BINOTTO PEREIRA EXECUTADO: CARLOS DOMINGOS 

BORDIM CATALLANI Vistos, etc. 1. Atento ao pedido de penhora on line 

constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser 

deferida eis que, além de constituir medida judicial com sustentação legal, 

também se mostra a mais apropriada neste momento processual. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa tomando por base o CPF/CNPJ 

da parte devedora. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) e que permite consultas e envio de ordens judiciais de 

restrições de veículos à base de dados do Renavam, procedi nesta data à 

consulta de bens por meio do sistema, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. Com efeito, restaram 

infrutíferas tais diligências, como se colhe dos documentos anexos. 2. 

Assim sendo, considerando que até o presente momento a dívida não foi 

quitada voluntariamente, DEFIRO o pedido de penhora do crédito da parte 

executada junto ao Juízo indicado (id. 14831699 - p. 3), no rosto dos 

autos, até o limite da presente execução, nos termos do art. 860 do CPC. 

OFICIE-SE ao respectivo Juízo, SOLICITANDO a averbação da penhora 

com destaque, a fim de que seja realizada sobre eventual crédito que vier 

a caber à parte executada, com o encaminho dos valores para a conta 

única deste juízo. Deverá a parte exequente acompanhar referido 

processo. Uma vez aperfeiçoada a penhora, INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com 

aviso de recebimento para, no prazo legal, pugnar o que entender de 

direito e manifestar interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes. 3. Expeça-se mandado para penhora e 

avaliação dos veículos automotores indicados pela parte exequente (id. 

14831699 - Kia Sorento placa FST6685 e Ford Fiesta placa FHF6654), 

cujas medidas deverão ser realizadas, tão somente, se os bens forem 

encontrados na posse da parte executada. Sendo o caso, fica desde já a 

parte executada nomeada como depositária fiel do bem e responsável 

pelos encargos legais, até determinação ulterior. Após a lavratura do 

termo ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem 

prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. Com a juntada do 

auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem da 

avaliação no prazo de cinco dias. 4. Conforme requerido, DEFIRO desde já 

a intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000066-23.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: JOCILEIDE MARTINS DOS SANTOS 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 

782, § 3º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001176-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001176-91.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE DA 

SILVA EXECUTADO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001177-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001177-76.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE DA 

SILVA EXECUTADO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001174-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001174-24.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE DA 

SILVA EXECUTADO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001173-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GALOPPINI FELIX OAB - PR46981 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001173-39.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ARNALDO HENRIQUE DA 

SILVA EXECUTADO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000388-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIEGO OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000388-43.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JORGE DIEGO OLIVEIRA 

SANTOS GIACOMELLI EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e tornem os autos imediatamente conclusos para penhora on line. 4 

– O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000367-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000367-67.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: IDELMAR SILVA ALMEIDA 

EXECUTADO: SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000446-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000446-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADEMILSON RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Converto o julgamento em 

diligência. Tendo em vista a necessidade de se produzir prova oral, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de fevereiro 

de 2019, às 14h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

solenidade, consignando no mandado que na ausência do requerido 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante, e da 

parte reclamante a extinção do processo sem resolução de mérito (Lei 

9.099/95, art. 20 e 51, inciso I, § 2º). As partes poderão arrolar 

testemunhas até o máximo de 03 (três) para cada parte (art. 34), devendo 

intimá-las por si ou, caso queiram, protocolar o rol para intimação dentro 

do prazo estatuído (art. 34, § 1º, Lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001016-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001016-66.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, 

ETC. Tendo em vista que a liquidação do débito foi realizada pela 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o 

decurso do prazo para comprovação pela parte executada de pagamento 

da RPV expedida (certidão - id. 15686332), nos termos do Provimento n.º 

11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora on line na conta bancária do 

Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º do 

referido provimento, c.c. art. 854, do CPC e art. 512 e ss da CNGC, sobre 

o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a renda incidente nos 

ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial, a teor do que dispõe a 
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Lei n.º 8.541/92. Aguarde-se o resultado em Cartório. Restando a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo 

legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000904-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000904-97.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. Tendo em vista 

que a liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para 

comprovação pela parte executada de pagamento da RPV expedida 

(certidão - id. 15102379), nos termos do Provimento n.º 11/2017-CM, 

DEFIRO o pedido de penhora on line na conta bancária do Estado de Mato 

Grosso mantida para tais medidas, com fulcro no art. 6º do referido 

provimento, c.c. art. 854, do CPC e art. 512 e ss da CNGC, sobre o valor 

líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a renda incidente nos ganhos 

pagos em cumprimento de decisão judicial, a teor do que dispõe a Lei n.º 

8.541/92. Aguarde-se o resultado em Cartório. Restando a penhora 

positiva, intime-se a parte executada para eventual manifestação no prazo 

legal, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de 

manifestação, transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 

854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) 

dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em 

favor da parte credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento 

do tributo, nos termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência, nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 

11/2017-CM (art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000368-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000368-52.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIRA GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. Sejam 

invertidos os pólos da lide. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, 

nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio 

de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e tornem os autos imediatamente conclusos para penhora 

on line. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002048-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA OAB - MT24610/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002048-72.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: INGRID GABRIELA DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1 – INTIME-SE o 

ente público executado, por meio de seu representante judicial (por carga, 

remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de 

impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC. 2 – Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo 

impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, remeta-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, 

após o retorno dos autos e sem necessidade de novo despacho, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 3 – AUTORIZO, desde já, 

havendo requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação 

parcial, a parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto 

de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do 

CPC. 4 – Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. 5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-95.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANI PINHEIRO MOREIRA SCHUH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BREDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010280-95.2011.8.11.0010. EXEQUENTE: ILIANI PINHEIRO MOREIRA 

SCHUH EXECUTADO: LUIZ BREDA Vistos, etc. Cumpra-se, conforme 

requerido, oficiando-se o órgão competente a apresentar as informações 

solicitadas. Com a resposta, vista a parte credora para manifestação. 

Defiro a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, do CPC, devendo ser dada 

baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção 
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da execução. Caso requerido, DEFIRO o PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000842-91.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000842-91.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: M. R. TRANSPORTE DE 

PACIENTES LTDA. EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 1 

– INTIME-SE o ente público executado, por meio de seu representante 

judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias 

passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em caso de 

alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor 

que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na 

forma do artigo 535, § 2º, do CPC. 2 – Na forma do artigo 535, § 3º, do 

CPC, não havendo impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, 

remeta-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os 

documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido Provimento, por malote 

digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos autos e sem necessidade 

de novo despacho, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 3 – 

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC. 4 – Seja corrigida autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. 5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002130-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002130-06.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA 

GERAL Vistos etc. 1 – INTIME-SE o ente público executado, por meio de 

seu representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2º, do CPC. 2 – 

Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, remeta-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do 

débito, conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser 

encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido 

Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos 

autos e sem necessidade de novo despacho, com o aporte do cálculo de 

liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do 

CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 1º 

do Provimento supracitado. 3 – AUTORIZO, desde já, havendo 

requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação parcial, a 

parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto de 

cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do CPC. 

4 – Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 5 - 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002252-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002252-19.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1 – 

INTIME-SE o ente público executado, por meio de seu representante judicial 

(por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis 

de impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC. 2 – Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo 

impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, remeta-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, 

após o retorno dos autos e sem necessidade de novo despacho, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 3 – AUTORIZO, desde já, 

havendo requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação 

parcial, a parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto 

de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do 

CPC. 4 – Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. 5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002413-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002413-29.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO- 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos etc. 1 – INTIME-SE o ente público 

executado, por meio de seu representante judicial (por carga, remessa ou 

meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de 
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impugnação na presente fase processual, e, em caso de alegação de 

excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor que entende 

devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 

535, § 2º, do CPC. 2 – Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo 

impugnação ou tendo esta sido julgada improcedente, remeta-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, 

após o retorno dos autos e sem necessidade de novo despacho, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 3 – AUTORIZO, desde já, 

havendo requerimento expresso do credor, que no caso de impugnação 

parcial, a parte não questionada pela executada seja, desde logo, objeto 

de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do artigo 535, § 4º, do 

CPC. 4 – Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de 

julgado. 5 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000513-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGINALDO BATISTA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000513-45.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: SERGINALDO BATISTA DE 

ALMEIDA EXECUTADO: ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - 

ME, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS VISTOS, ETC. 

Seja retificada a autuação para excluir do pólo passivo da lide 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL. 1 – Defiro 

o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não obstante sua 

revelia, é imprescindível a intimação para incidência da multa pleitada pela 

parte exequente. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e tornem os autos imediatamente conclusos para penhora 

on line. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HERIBERTO STROHSCHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003402-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HERIBERTO STROHSCHEIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido 

de concessão de medida liminar deve ser deferido. Entendo, pois, que 

enquanto pendente a discussão judicial em torno de determinado débito 

apontado pelo credor, veementemente contestado pela parte reclamante, 

deve ser mantido o fornecimento da energia elétrica diante da natureza 

essencial que tal bem representa. Desta forma, e com fulcro no art. 300, § 

2º do CPC, CONCEDO liminarmente a tutela de urgência pleiteada. Via de 

consequência, seja notificada a reclamada a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora apontada, 

referente ao valor discutido nos autos, e deixe de incluir o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA) ou, caso a inscrição já 

tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que 

ocasionada em razão deste débito, até determinação em contrário, tudo 

sob pena de incorrer no crime de desobediência. Consigne que, por não 

guardar relação com o débito discutido nos autos, a parte reclamante 

deverá adimplir as demais faturas mensais normalmente. Cite-se para a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do 

art.18 da Lei n.º 9.099/95. Tomem-se as demais providências de estilo. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001092-90.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE JESUS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001092-90.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: LEANDRO DE JESUS GOMES VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000121-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELANDE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000121-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: ELANDE ALVES DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000114-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CORDEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000114-79.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: MARILENE CORDEIRO DE SOUZA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000122-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDEMAR JOAO BARATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000122-56.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: IDEMAR JOAO BARATTO VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º, 

do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de pagamento, 

garantia da dívida ou extinção da execução. 8 - Atente-se para conversão 

da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes nos casos de condenação 

nas penas por litigância de má-fé. 9 – Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002417-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO OBADOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002417-66.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO OBADOWSKI 

EXECUTADO: CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA Vistos, 

etc. Tendo em vista que o acordo apresentado para execução foi 

entabulado pelas partes em sessão de conciliação judicial, ou seja, 

designada em autos judiciais, e, ainda, com pedido de homologação do 

respectivo juízo, sem, contudo, comprovação da referida homologação 

pelo r. Juízo, determino a intimação da parte exequente a se manifestar 

sobre a validade do título para execução de título extrajudicial, no prazo de 

quinze dias e sob pena de extinção da ação, o que faço em observância 

ao art. 10 do CPC. Faculto a parte, caso queira e no prazo assinalado, 

apresentar a decisão homologatória e justificar sua opção pelo rito da 

execução de título extrajudicial. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002407-22.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

JM REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Flavio Fernando Leal Lawall OAB - MT7701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002407-22.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JM REPRESENTACOES DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - ME EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. 1. CITE-SE a parte requerida para os 

atos desta ação, observando o disposto no art. 7º da Lei 12.153/09, a fim 

de que, caso queira, apresente defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias. 

2. Intime-se a parte reclamante. 3. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001276-12.2018.8.11.0010. AUTOR(A): FRANCISCO VICENTE DE SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Analisando o processo, verifico que o mesmo não se encontra 

maduro para julgamento, razão pela qual converto o julgamento em 

diligência. Cuida-se de Ação de Obrigação Fazer, ajuizada por 

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Pretende a parte autora que as 

partes rés sejam compelidas em realizar procedimento cirúrgico de 

atorplastia total, tendo em vista acometimento no quadril, conforme 

prescrição médica. Apresentado Parecer Técnico pelo Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT. Apresentado parecer pelo Ministério Público Estadual. É o 

breve relato. Decido. Decerto que o pleito liminar impõe que se traga à 

colação alguns dispositivos constitucionais, vejamos: “Art.1º. A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: (...)III - a dignidade da pessoa humana;” 

“Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à 

segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 1° - As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.”. 

“Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

“Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – 

universalidade da cobertura e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública 

as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 

sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado." "Art. 230. A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” (negritos acrescidos). Dos 

dispositivos supra, depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à 

saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo 

existencial, as necessidades básicas, sem as quais a dignidade humana 

se queda comprometida. Daí, que princípios nortes da seguridade social, 

mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e 

do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, 

sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais. 

Aliás, é esse o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, in 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 

julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012). (negritos acrescidos). No mesmo 

sentido, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

DEFERIMENTO - OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO 

GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE 

COM RISCO DE VIDA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM E IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - LEI 8.080/90, CONSTITUIÇÕES FEDERAL 

E ESTADUAL - ART. 196 E 217 - PROMOÇÃO DA SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO 

FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO 

DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - 

ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER 

EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INDEMONSTRA-ÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA 

DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO 

AUTOR - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a saúde e a vida direitos de todos 

e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de 

norma programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do 

artigo 5º, § 1º da Lei Maior. É possível, excepcionalmente, a concessão de 
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antecipação de tutela contra o Estado, quando caracterizado o estado de 

necessidade e a exigência de preservação da vida humana. A alegada 

ausência de previsão orçamentária não pode ser motivo para a negativa 

de internação em UTI e para o respectivo pagamento das despesas dela 

decorrentes, uma vez que não há termos de comparação entre previsão 

orçamentária e o direito à vida ”. (negritou-se) Acerca da efetividade das 

normas constitucionais de caráter programático, leciona Canotilho: “(...) 

marcando uma decidida ruptura em relação à doutrina clássica, pode e 

deve dizer-se que hoje não há mais normas constitucionais programáticas. 

Existem, é certo, normas-fim, normas tarefa, normas programa que 

impõem uma atividade (...) Às normas programáticas é reconhecido hoje 

um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos 

da Constituição."[1][1] Nesse mesmo sentido, destaca José Afonso da 

Silva que “Em conclusão, as normas programáticas têm eficácia jurídica 

imediata, direta e vinculante nos casos seguintes: I - estabelecem um 

dever para o legislador ordinário; II - condicionam a legislação futura, com 

a conseqüência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; 

III - informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua 

ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção dos 

valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; IV 

- constituem um sentido teleológico para a interpretação e aplicação das 

normas jurídicas; V - condicionam a atividade discricionária da 

Administração e do Judiciário; VI - criam situações jurídicas subjetivas, de 

vantagem ou desvantagem" [2][2] Dessa forma, a concessão da tutela 

antecipada objetiva tão-somente outorgar ao indivíduo o mesmo direito à 

saúde usufruído por tantos outros que foram beneficiados por uma 

situação financeira abastada. Registre-se que, como se não bastasse a 

proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentáculo 

também na Lei 8080/90, que, em seu art.2º, atribui ao Estado, isto é, a 

todos entes federados a se: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno 

exercício do direito à saúde, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir 

a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação”. Corroborando o raciocínio supra exposto, mister 

transcrever o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O direito 

à percepção de tais medicamentos decorre de garantias previstas na 

Constituição Federal, que vela pelo direito à vida ( art. 5º, caput) e à saúde 

(art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu 

cuidado (art. 23, inciso II), bem como a organização da seguridade social, 

garantindo a “universalidade da cobertura e do atendimento”.(art. 194, 

parágrafo único, I) . (...)” Ultrapassadas tais considerações, passo à 

análise dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. O artigo 461, § 

3º, do CPC reclama a conjugação de dois requisitos para a concessão da 

medida, quais sejam: relevância dos fundamentos da demanda e receio de 

ineficácia da medida. O primeiro requisito vê-se incrustado no documento 

acostado aos autos, onde se colhe a necessidade da realização do 

procedimento cirúrgico indicados nos autos. Em caso análogo, o TJRS 

manifestou-se favoravelmente à tutela jurisdicional perseguida, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. TRATAMENTO ORTODÔNTICO E ORTOPÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA DOS 

PODERES, DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA 

ISONOMIA E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROVA DO 

RISCO DE VIDA. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO INDICADO POR 

PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA. 1. A responsabilidade pelo 

atendimento ao direito à saúde, no caso, de fornecimento de tratamento 

ortodôntico e ortopédico, é solidária entre União, Estados e Municípios. 

Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade 

compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento 

oportuno, tendo em vista a solidariedade existente entre todos, não 

podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2. Não calha a tese 

de inexistência de direito subjetivo à saúde, e de impossibilidade de 

atendimento, por parte dos entes federativos, de casos individualizados, 

na medida em que a pretensão da adolescente está devidamente 

fundamentada nos artigos 196, 227, ambos da Constituição Federal e 

artigos 4º, 7º e 11 do ECA. 3. Não há que se falar em ocorrência de 

desrespeito à autonomia do Poder Executivo por parte do Judiciário. 4. 

Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de 

pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantido nos dispositivos 

constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência 

do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em 

questão. 5. Não há ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e 

da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o 

cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da 

negativa da Administração. 6. A ausência de risco efetivo de morte não é 

justificativa para que os entes públicos não forneçam o atendimento 

pleiteado, tendo em vista a garantia constitucional ao direito à saúde. Os 

documentos dos dentistas juntados aos autos constituem prova suficiente 

para comprovar a necessidade, pois a cirurgiã dentista que acompanha o 

caso tem melhores condições de indicar o tratamento adequado. 7. A 

Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida e à saúde 

como garantias fundamentais, instituídas em norma de caráter imperativo, 

de acordo com a responsabilidade solidária dos entes federativos (art. 

196). No caso restou comprovada, cabalmente, por profissionais da área 

odontológica, a necessidade de a adolescente receber, com urgência, o 

tratamento ortodôntico e ortopédico para impedir a evolução de sua 

doença. Manutenção da sentença de procedência. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70046083234, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 

16/02/2012) Nessa ordem de ideias, não se mostra crível qualquer 

omissão da parte demandada frente à necessidade premente do indivíduo 

ao tratamento indicado. Reforçando esse raciocínio, valho-me do seguinte 

julgado do STJ: “(...) Ação ordinária objetivando a condenação do Estado 

do Rio Grande do Sul e do Município de Porto Alegre ao fornecimento 

gratuito de medicamento não registrado no Brasil, mas que consta de 

receituário médico, necessário ao tratamento de paciente portador do 

vírus HIV. (...) Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a 

sua pretensão, posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez 

assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como 

de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode 

mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 

incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO 

PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL 

INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que 

compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 

brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto 

irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado (...) ” (negritos acrescidos). A concessão da tutela 

prestigia, ainda, o princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio 

do devido processo legal substancial, uma vez que a medida traz um 

caráter de urgência que sucumbe o interesse da parte adversa. Portanto, 

o seu deferimento vem ao encontro do próprio direito à vida, 

proporcionalmente superior aos interesses da Administração Pública. 

Posto isso, DEFIRO tutela de urgência em caráter liminar para que as 

partes reclamadas, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem 

agendamento de consulta com médico especialista em quadril, fornecendo 

todos os tratamentos que o especialista prescrever para o 

restabelecimento da saúde da parte autora, inclusive, se necessária, a 

realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, sob pena 

de aplicação de multa e crime de desobediência. No ponto, em caso de 

descumprimento da decisão, EXTRAIA-SE cópia do vertente feito, 

encaminhando ao MPE para as providências criminais necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, De início, determino seja 

assinalada tramitação prioritária a ação em vista da natureza do pedido. 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Sem prejuízo, DETERMINO a 
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intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto ao parecer exarado pelo Ministério Público no ID 

15075807. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000846-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000846-94.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JAIR FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: ENERGISA S/A VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para penhora on line. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 6 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001406-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULISMAR GOMES ADVENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001406-02.2018.8.11.0010. AUTOR(A): JULISMAR GOMES ADVENTO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Cuida-se de ação de 

obrigação fazer, ajuizada por JULISMAR GOMES ADVENTO, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA. 

Pretende a parte autora que a parte ré seja compelida em realizar 

procedimento cirúrgico para reconstrução ligamentar extra-articular do 

joelho esquerdo (artroscopia com reconstrução do ligamento). 

Apresentado Parecer Técnico pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT. Tutela 

de urgência indeferida. Em contestação alega o ente Estatal, em síntese, 

preliminar de ausência de interesse processual, afirmando no mérito que o 

Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, alicerçado nos 

princípios orçamentários, da reserva do possível e das “escolhas 

trágicas”, bem como, do comprometimento da isonomia e 

consequentemente do acesso universal à saúde. Pugna ainda pela 

impertinência da multa diária e improcedência da ação. Já o ente Municipal, 

alega em contestação, em síntese, que o fornecimento do procedimento é 

de obrigação do ente Estatal. Apresentado parecer pelo Ministério Público 

Estadual. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES A carência de ação é o 

não preenchimento de todas as condições de ação pelo autor, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Desta feita, ao apontar possível ausência de assistência à 

saúde pelo Estado, mostra-se evidente o interesse de agir da parte autora, 

que busca lhe seja assegurado um direito garantido constitucionalmente. 

Rejeito a preliminar suscitada. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora faz jus a realização do procedimento cirúrgico 

para reconstrução ligamentar extra-articular do joelho do esquerdo 

(artroscopia com reconstrução do ligamento). Angularizada a relação 

processual, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, 

postulando pela improcedência da demanda, ao argumento de que a parte 

autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não podendo 

desrespeitar as leis orçamentarias, o que inviabilizaria o fornecimento do 

procedimento cirúrgico. Insta mencionar que a saúde da população é 

dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Nesse sentido: “O direito à 

saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do 

direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE 

MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Evidentemente, o direito à 

vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em 

detrimento do erário. Nesse mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo 

Tribunal Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger 

a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo 

uma vez configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse 

mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o 

legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
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prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No que a toca 

alegada ausência de responsabilidade arguida pelo ente municipal, tenho 

que a mesma não prospera. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é 

inegável o dever solidário dos vários entes da federação, em garantir 

integral tratamento de saúde àqueles que o necessitam: Nas causas 

envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único 

de Saúde, os entes federados são solidariamente responsáveis (...). (TRF 

4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 p. 625). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, não 

havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem-estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Destarte, transparece 

inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o 

bem-estar daqueles que necessitam, e que não possuem condições de 

obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Notadamente, sequer se poderia 

falar em ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder 

Executivo ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o 

exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo 

constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a 

ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou 

ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é 

dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar 

assistência terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de 

resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em 

impossibilidade de onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em 

violação da separação de poderes. No caso concreto, a parte reclamada 

não trouxera aos autos prova de ausência dessa disponibilidade 

financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem 

trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte 

reclamante busca preservar a dignidade humana que é consequência da 

própria existência do homem. Sobre o assunto, defendendo que a 

determinação de promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não 

ofende o Princípio da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE 

PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes 

federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de 

medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade 

solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 

23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição 

Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar 

ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao 

ente demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta 

ao princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. Analisando a 

narrativa fática descrita na exordial em confronto com os elementos 

probatórios carreados aos autos, denota-se que a parte autora está 

necessitando, do procedimento cirúrgico, trazendo aos autos laudo 

médico firmado por médico especialista, que atestou os problemas de 

saúde da parte autora e a necessidade pelo procedimento cirúrgico. Insta 

salientar, que o Núcleo de Apoio Técnico informou ainda, que o 

procedimento cirúrgico dever ser realizado em prazo razoável (90 - 

noventa dias), a fim de evitar sequelas definitivas, ao passo que tal lapso 

temporal já se escoou a muito tempo. Ainda, verifico parecer do Ministério 

Público do Estado do Mato Grosso, o qual manifestou pela procedência 

dos pedidos. Outrossim, a parte autora encontra-se assistida pela 

Defensoria Pública, tendo afirmado ser hipossuficiente, nos termos da lei, 

sendo presumida sua hipossuficiência financeira e consequente 

incapacidade financeira para o custeio do procedimento cirúrgico. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento cirúrgico de que necessita a parte reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Destaco 

que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como cogestor dos 

recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não 

significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, 

já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual 

indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o 

Poder Judiciário se faz presente apenas e tão somente para inibir a 

execução das irregularidades praticadas pela administração, que, de fato, 

não observou os princípios constitucionais. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 

condenar as partes reclamadas a custearem a realização dos 

procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica trazida pela parte 

autora, sob pena de bloqueio de valores e crime de desobediência. No 

ponto, em caso de descumprimento da decisão, EXTRAIA-SE cópia do 

vertente feito, encaminhando ao MPE para as providências criminais 

necessárias. SERVE O PRESENTE COMO MANDADO. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 

c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001213-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COSMILTON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELENICE MARTINS DA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELAINE MARTINS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001213-84.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELAINE MARTINS DA COSTA, 

COSMILTON DANTAS DOS SANTOS, ELENICE MARTINS DA COSTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais e materiais, proposta por ELAINE MARTINS DA COSTA, 

COSMILTON DANTAS DOS SANTOS e ELENICE MARTINS DA COSTA DOS 

SANTOS, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Relata as partes 

autoras, em síntese, que não conseguiram realizar o check-in do voo de 

volta junto a parte reclamada, sendo que esta última não quis realizar a 

venda de novas passagens através de cartão de crédito, ao passo que 

fora necessária aquisição de novas passagens junto a outra companhia 

aérea, requerendo assim indenização de danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, que as partes autoras não chegaram 

a tempo para a realização do check-in, portanto, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade praticada. 

Inexistindo preliminares, passo a questão de mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão as partes autoras. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 
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artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que 

pleiteia. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a parte reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: 

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível 

inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos 

impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de 

inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a 

inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o 

preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o 

juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos 

específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão 

do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de 

forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor 

o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição 

diabólica.” Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que as partes autoras relatam que em virtude da não 

realização do check-in pela parte reclamada, a mesma se recusou a 

vender novas passagens aéreas através de pagamento com cartão de 

crédito, sendo necessária a aquisição das referidas passagens junto 

outra companhia aérea. Em resumo, pretendem as partes autoras verem 

indenizadas por suposta prática abusiva da parte ré, que supostamente 

se recusou em vender novas passagens aéreas, com pagamento 

mediante cartão de crédito. No entanto, em que pese às alegações da 

parte autora na peça inicial, tentando imputar a responsabilidade do fato à 

reclamada, verifico que a situação trazida à baila ocorreu por culpa 

exclusiva das partes reclamantes. Sobressai dos autos que em nenhum 

momento as partes autoras conseguiram demonstrar qualquer conduta 

abusiva pela parte reclamada, o que se contrapõe a flagrante negligência 

das partes consumidoras com o horário de check-in e embarque, que deu 

azo para ocorrência da situação, afastando assim a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14, § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor. Em que pese a presente ação versar sobre 

relação de consumo, tal fato não exime as partes demandantes de 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 

333, I do CPC. Ora, conforme se infere da fatura de cartão de crédito 

anexado nos autos no ID 13464706, a fatura apresenta como titular 

MAURICIO DOS SANTOS E CIA LTDA ME, ou seja, trata-se de pessoa 

estranha a presente lide, de modo que resta claro que tal cartão de crédito 

não é de titularidade das partes reclamantes, bem como, não há como se 

afirmar que a transação ali mencionada, se refiram as passagens 

adquiridas em favor das partes autoras junto a outra companhia aérea, 

vez que sequer os demonstrativos emitidos pela companhia aérea foram 

trazidos nos autos. Ademais, as partes autoras sequer conseguiram 

demonstrar qual seria o voo da parte ré que pretendiam adquirir as 

passagens, passando ao largo de demonstrar a tentativa da suposta 

aquisição de passagens junto a parte ré. Outrossim, as próprias partes 

reclamantes narram que tentaram realizar a aquisição de novos bilhetes 

através de cartão de crédito, o qual frisa-se, pertence a TERCEIRA 

PESSOA. Entretanto, vejamos o que diz o Código de Defesa do 

Consumidor, no que toca as práticas abusivas: Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) (...) IX - recusar a venda 

de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a 

adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 

intermediação regulados em leis especiais; (grifei) Ora, conforme se 

verifica da narrativa exposta na exordial, as partes reclamantes 

confirmam que a suposta tentativa de aquisição dos bilhetes se daria na 

modalidade de cartão de crédito (venda a prazo), de modo que, ainda que 

se cogitasse a negativa da parte ré na venda dos bilhetes, tal ato não 

configura prática abusiva, sob a ótica do códex consumerista. Friso uma 

vez mais, que as partes autoras sequer conseguiram demonstrar qual 

seria o voo a ser adquirido junto a parte ré, ou ainda, sequer 

demonstraram que tentaram realizar tal aquisição, não havendo qualquer 

prova nesse sentido. Conclui-se que não há nexo causal entre a atuação 

da parte reclamada e os danos suportados pelas partes reclamantes, isto 

porque, mesmo que a parte ré tenha negado a venda com cartão de 

crédito de terceira pessoa, não é possível imputar à parte reclamada a 

responsabilidade por fato que o próprio código consumerista sequer 

disciplina como abusiva. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. NEGATIVA DE VENDA À CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL QUE OBRIGUE A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO AO 

CONSUMIDOR. LIBERALIDADE DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS 

ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. TRATAMENTO 

DESRESPEITOSO POR PARTE DE PREPOSTO DA PARTE RÉ NÃO 

DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006907315, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 23/11/2017). Inexistindo ato ilícito 

praticado pela parte reclamada, indevida será a indenização por danos 

morais pleiteada pelas partes reclamantes. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001049-22.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GENIVAL DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação de 

indenização proposta por GENIVAL DA SILVA SANTOS, que move em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Da análise dos autos verifico que a 

parte reclamante não instruiu a inicial com o documento indispensável, qual 

seja, o comprovante de pagamento de custas referente ao Processo de nº 

8069632-35.2016.811.0001, que tramitou pelo sistema PROJUDI, junto ao 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá, com o seguinte dispositivo: Posto 

isso, com fulcro na norma do art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Condeno a parte reclamante ao 

pagamento de custas (Enunciado nº 28 ? Fonaje). REVOGO A LIMINAR, 

caso tenha sido concedida. Ademais, em que pese a explanação da parte 

reclamante na peça de impugnação, verifico que os débitos discutidos na 

ação anterior e nesta são os mesmos, quais sejam, débito com vencimento 

na data de 10/11/2014 – contrato 04478331464EC – valor R$ 612,05. 

Assim, inexistindo a comprovação do recolhimento das custas, a extinção 

do feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 
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fundamento no art. 485, I, do CPC, julgo EXTINTO o feito sem apreciação 

de mérito. Ressaltando que não há prejuízo a novo ajuizamento da 

demanda, respeitadas as normas processuais atinentes à espécie. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001079-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: KENIA BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por KENIA BARBOSA DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A.. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a 

ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar indeferia. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que não há dever de indenizar, haja vista existência de relação 

entre as partes, pugnando ao final pela improcedência da ação e 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má fé. Inexistindo 

preliminares, passo a análise do mérito da demanda. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, afirmando que quando do encerramento da relação 

comercial junto a parte ré, não restou débito a ser adimplido. No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes e, principalmente, a origem 

dos débitos que ensejaram a restrição discutida nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 
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arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 02 (duas) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 1 0 8 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0  e 

1001080-42.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, bem como, 

ausente qualquer prova da origem dos débitos, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos discutidos em juízo. 

Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 

385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. 

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior 

deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a 

situação da parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BRAGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001441-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA MARIA BRAGATTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por ANGELA MARIA BRAGATTO, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

haja vista a existência de relação entre as partes, afirmando que agiu em 

exercício regular do direito, uma vez que a parte autora não quitou tais 

débitos, não havendo dever de indenizar, pugnando ao final pela 

condenação da parte autora em litigância de má-fé. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

desconhece qualquer origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No presente caso, em pese 

a parte reclamada tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a prestação do serviço ou sua disponibilização em 

favor da parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva 

prestação dos serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos 

débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação do 

débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Assim, tenho que efetivamente houve falhas 

na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito, referente débito inexistente. Assim, ante a ausência 

de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência 

da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora possui outros apontamentos negativos em seu nome mais 

antigos ao discutido nessa demanda, conforme se infere do documento de 

ID 13904339 - Pág. 6, que traz a informação PENDENCIA FINANCEIRA – 

PEFIN - data mais antiga 01/2015. Ora, se o débito discutido nessa 

demanda possui data de 10/06/2015, é certo quanto a existência de débito 

PREEXISTENTE (01/2015), haja vista a informação inequívoca do extrato 

da negativação apresentado pela própria parte demandante. Ademais, em 

que pese a alegação da parte autora de que tais negativações se 

encontram em discussão judicial, não há qualquer prova de quais débitos 

encontram-se discutidos em juízo. Eis o entendimento da Corte Cidadã: 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) Assim, demonstrado a existência de negativação anterior, 

não há se falar em indenização por dano moral, ressalvado o direito de 

cancelamento do débito. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos 

fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 
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consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERNANDES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001471-94.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDEMIR FERNANDES 

LACERDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

processo movido por VALDEMIR FERNANDES LACERDA em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada (ID 

14831833), apesar de intimada (ID 14012247), ficando evidenciando-se o 

seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ademais, verifico que a parte autora, apesar de ciente de que 

deveria apresentar justificativa, se manteve inerte. Assim, tenho que a 

extinção do presente feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001493-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ANDRE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

processo movido por JOSE ANDRE SANTANA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

não compareceu à audiência de conciliação realizada (ID 14831841), 

apesar de intimada (ID 14012413), ficando evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ademais, verifico que a parte autora, apesar de ciente de que 

deveria apresentar justificativa, se manteve inerte. Assim, tenho que a 

extinção do presente feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda 

que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior 

(art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte 

reclamante no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001495-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ANDRE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de processo movido 

por JOSE ANDRE SANTANA em face de BANCO BRADESCO S.A. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (ID 14831856), apesar de intimada (ID 

14012658), ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Ademais, verifico que a parte 

autora, apesar de ciente de que deveria apresentar justificativa, se 
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manteve inerte. Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001496-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ANDRE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de processo movido 

por JOSE ANDRE SANTANA em face de BANCO BRADESCO S.A. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (ID 14831863), apesar de intimada (ID 

14013076), ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Ademais, verifico que a parte 

autora, apesar de ciente de que deveria apresentar justificativa, se 

manteve inerte. Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000651-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Reclamação 

proposta por JOELMA APARECIDA DIVINO, que move em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. A parte reclamante requereu a DESISTÊNCIA da 

ação antes da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

lançada no movimento de ID 15024822. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001494-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ANDRE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de processo movido 

por JOSE ANDRE SANTANA em face de BANCO BRADESCO S.A. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu à 

audiência de conciliação realizada (ID 16908381), apesar de intimada (ID 

14012409), ficando evidenciado o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Ademais, verifico que a parte 

autora, apesar de ciente de que deveria apresentar justificativa, se 

manteve inerte. Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 
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resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001050-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001050-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA MARIA SALVADOR 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

SONIA MARIA SALVADOR, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. 

Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito a incidência da 

súmula 385 do STJ, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de 

crédito, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial arguida pela parte reclamada, sob o fundamente de necessidade 

de realização de perícia grafotécnica, ante a inexistência de documentos a 

serem periciados, bem como, tendo em vista que os documentos trazidos 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 638,83 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três 

centavos). No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado 

a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento, que comprovasse a prestação do serviço ou 

sua disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a suposta cedente, bem como, 

qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega 

na peça de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta 

cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do 

débito, a fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 

art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 
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termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 1 0 5 2 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001053-59.2018.8.11.0010 e 1001051-89.2018.8.11.0010). Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outro apontamento negativo anterior em seu nome, porém, se encontra em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 
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Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001052-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA MARIA SALVADOR 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

SONIA MARIA SALVADOR, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito no valor de R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta 

centavos), do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração 

de inexistência do débito e indenização por danos morais. Liminar 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de incompetência do juizado especial, afirmando no mérito a incidência da 

súmula 385 do STJ, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de 

crédito, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial arguida pela parte reclamada, sob o fundamente de necessidade 

de realização de perícia grafotécnica, ante a inexistência de documentos a 

serem periciados, bem como, tendo em vista que os documentos trazidos 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 

No presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência 

de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo 

de documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a suposta cedente, bem como, 

qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega 

na peça de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta 

cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do 

débito, a fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 

art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 
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Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 1 0 5 0 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001053-59.2018.8.11.0010 e 1001051-89.2018.8.11.0010). Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outro apontamento negativo anterior em seu nome, porém, se encontra em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001053-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA MARIA SALVADOR 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

SONIA MARIA SALVADOR, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito no valor de R$ 588,10 (quinhentos e oitenta e oito reais e dez 

centavos), do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração 

de inexistência do débito e indenização por danos morais. Liminar 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de incompetência do juizado especial, afirmando no mérito a incidência da 

súmula 385 do STJ, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de 

crédito, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial arguida pela parte reclamada, sob o fundamente de necessidade 

de realização de perícia grafotécnica, ante a inexistência de documentos a 

serem periciados, bem como, tendo em vista que os documentos trazidos 

nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 588,10 (quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos). No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a suposta cedente, bem como, 

qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega 

na peça de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta 

cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do 

débito, a fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 

art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 
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finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 1 0 5 0 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001052-74.2018.8.11.0010 e 1001051-89.2018.8.11.0010). Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outro apontamento negativo anterior em seu nome, porém, se encontra em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001051-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA MARIA SALVADOR 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 
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outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

SONIA MARIA SALVADOR, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito no valor de R$ 2.857,23 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete 

reais e vinte e três centavos), do qual desconhece a origem, pleiteando ao 

final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Liminar indeferida. Em que pese a parte ré tenha comparecido em 

audiência de conciliação e, devidamente cientificada de que deveria 

apresentar a contestação no prazo legal, conforme se infere do termo da 

assentada lançado no ID 14562188 - Pág. 1, verifico que a mesma 

quedou-se inerte, não apresentando contestação. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Incumbe 

a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que 

realizada a audiência de conciliação (14562188 - Pág. 1), a parte 

reclamada saiu do ato processual devidamente intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar contestação. No entanto, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar. Pois bem. A súmula 12 das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso 

estabelece que: “A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” O artigo 

344, do Código de Processo Civil, preleciona: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Entretanto a revelia não 

produzirá efeitos se as alegações da parte autora estiver em contradição 

com as provas dos autos, nesses termos: Art. 345. A revelia não produz 

o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos. Assim, como a revelia da parte ré importa 

em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido 

se impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos 

autos. Nada há na convicção deste juízo que justifique a não aplicação do 

dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que a ausência de 

contestação e documentos aptos a contrapor os fatos alegados pela parte 

autora na exordial. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer origem dos 

débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito no valor de R$ 2.857,23 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete 

reais e vinte e três centavos). No presente caso, em pese a reclamada 

tenha comparecido em audiência de conciliação, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, em especial a contratação de serviços, 

passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que 

ensejaram os débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

da existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. No entanto, prevalece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude 

de indevida negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 
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satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 1 0 5 0 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1001052-74.2018.8.11.0010 e 1001053-59.2018.8.11.0010). Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outro apontamento negativo anterior em seu nome, porém, se encontra em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste legítimo 

apontamento restritivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a revelia da 

parte reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a exclusão 

dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar 

a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001631-22.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO DE ANDRADE 

FERREIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por FABIO DE ANDRADE FERREIRA, em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de incompetência do juizado especial, 

afirmando no mérito a incidência da súmula 385 do STJ, que a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma 

legítima, tendo em vista cessão de crédito, não havendo o que se falar em 

indenização por danos morais, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial arguida pela parte reclamada, sob o 

fundamente de necessidade de realização de perícia grafotécnica, ante a 

inexistência de documentos a serem periciados, bem como, tendo em vista 

que os documentos trazidos nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 
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são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a suposta cedente, bem como, 

qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, a parte autora nega 

na peça de impugnação a existência de qualquer débito junto a suposta 

cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do 

débito, a fim de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a 

demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste 

feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento 

jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a 

comprovação do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade 

do débito, bem como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o 

entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez 

centavos) – JUROS CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS 

DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede 

de recurso, é plenamente admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 

1.014 do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou 

cerceamento de defesa. Para a validade da cessão de crédito, 

imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da regularidade da 

cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão transfere ao 

cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, portanto, 

demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a substituir o 

credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de crédito, 

bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente com a 

da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte Autora 

e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, cuja 

negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada não 

desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto no 

art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada 

realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos 

órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Assim, ante a 

ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos em seu 

nome mais antigos ao discutido nessa demanda, conforme se infere do 

documento de ID 14213876. Ademais, em que pese a alegação da parte 

autora de que tais negativações se encontram em discussão judicial, não 

há nos autos qualquer prova de quais débitos encontram-se discutidos em 

juízo. Eis o entendimento da Corte Cidadã: EMENTA RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM VÁRIAS AÇÕES. 

SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de determinada inscrição 

em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização 

por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de 

apreciação judicial. 2. Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ, 

autorizando a indenização por danos morais em razão de inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o ajuizamento de ação 

para cada uma das inscrições; é necessário que haja verossimilhança nas 

alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua 

parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e Súmula 380/STJ). 3. Recurso 

especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 2018 - MINISTRA MARIA 

ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO ESPECIAL Nº 1.747.091 

- SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" 

(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham 

sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros 

restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau 

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. 

REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às 

ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 

[...] (REsp 1386424 MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do 

Ministro Luis Felipe Salomão no AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o 

recorrente demonstrado, na petição de recurso especial, que algumas 

inscrições eram realmente irregulares - portanto, ilegítimas - , nota-se que 

sobejam ainda duas inscrições que estão sendo discutidas judicialmente, 

pelo que não há como afastar a incidência do enunciado em tela (Súm. 

385/STJ). Com efeito, não se pode concluir que tais anotações também 

são ilegítimas e que, portanto, teria o Tribunal estadual aplicado 

equivocadamente referido verbete." No mesmo sentido tem decidido o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES DE REGISTROS 

ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode ser 

afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações em 

cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) Assim, demonstrado a existência de negativação anterior, 

não há se falar em indenização por dano moral, ressalvado o direito de 

cancelamento do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos 

fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO DE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001628-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO DE ANDRADE 

FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. FABIO DE ANDRADE 

FERREIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor da CLARO S.A.. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na id 15039710. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação 

acostada na id 15183094 e impugnação à contestação na id 15137114. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa das 

partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando 

delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. COBRANÇA 

INDEVIDA. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. Nos termos do artigo 394 do Código 

Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de 

sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou 

omissão que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor 

(art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 222,21, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado nos autos nenhum 

documento que comprovasse a constituição do débito. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, a Ré não demonstrou fato impeditivo, 

desconstitutivo ou modificativo aos argumentos do Autor, que lhe desse o 

direito de ensejar a cobrança ou seu apontamento em órgão de proteção 

ao crédito, restando configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 

927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, pois, 

não fosse a negativação, os danos não teriam se configurado. Portanto, 

não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança 

é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Assim, OPINO 

por DECLARAR a inexistência do débito no montante de R$ 

222,21(duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), que 

subsidiou a negativação indevida, e, consequentemente, declarar nula 

qualquer cobrança relativa aos presentes fatos. Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais). DA ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL O dano moral 

pode decorrer da ofensa à honra, nas modalidades objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponívies, pode-se afirmar que embora a inclusão indevida de 

restritivo gere dano moral, a existência de outras restrições preexistentes 

(id 14213492) descaracteriza o dano, levando a presunção de que se 

trata de devedor contumaz, conforme no verbete sumular nº385 do STJ: 

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Isto se justifica porque a imagem do 

consumidor perante a sociedade já esta denegrida, inexistindo ofensa 

objetiva e, muito menos subjetiva, pois quem já é registrado como mau 

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ 

REsp 1.002.985-RS). O assunto inclusive, já possui entendimento firmado 

também na Sistemática de Precedentes (tema 922, REsp 1386424/MG): 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Assim sendo, não obstante todos os restritivos anteriores 

terem sido judicializados, este não tem o condão de afastar a presunção 

de que a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas razões, 

incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, não havendo dano 

moral caracterizado. Assim, pelo exposto e fundamentado, após a análise 

dos argumentos e provas colacionados por ambas partes: NO MÉRITO: 1. 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a inexistência do débito no 

montante de R$ 222,21(duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois 

centavos), que subsidiou a negativação indevida lançada em 10/08/2015, 

e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança relativa aos 

presentes fatos. 2. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). 4. Por fm, OPINO por indeferir o 

pedido de danos morais. Acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo 

passivo promovido pela parte demandada, devendo a presente passar a 

constar EMBRATEL TVSAT. Ao senhor gestor as providencias que se 

fizerem necessárias. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ VISTOS, 

ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002332-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SALUSTIANO DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002332-80.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CREUZA SALUSTIANO DA 

SILVA SABINO REQUERIDO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS Vistos 
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etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por CREUZA SALUSTIANO DA SILVA SABINO, em 

desfavor de ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS. Relata a parte autora que 

teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, referente débito indevido, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela 

antecipada indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de litisconsórcio necessário, em vista da necessidade 

de citação da Caixa Econômica Federal, alegando ainda ilegitimidade 

passiva e inépcia da inicial, afirmando no mérito que há vínculo entre as 

partes, tendo em vista a realização de cessão dos débitos, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando pela condenação da parte autora em pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de litisconsórcio necessário, na medida em que se torna desnecessária a 

formação de litisconsórcio passivo, vez que o caso sob análise não se 

enquadra na hipótese legal, quer seja pela ausência de disposição de lei, 

quer seja pela natureza da relação jurídica controvertida, se tornando 

prescindível a ampliação do polo. Ademais, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir que houve a cessão 

dos créditos discutidos no presente processo, o qual a parte ré é a 

cessionária dos mesmos, devendo responder pelas obrigações deles 

decorrentes. No que tange a preliminar de inépcia da inicial, tenho que a 

mesma deve ser afastada, tendo em vista que, os documentos 

necessários para o deslinde da presente lide se encontram juntados nos 

autos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer inadimplência nesse 

sentido. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato 

uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a titularidade do 

crédito à instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de 

crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência 

do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO” (ID 16397765), firmado entre a 

cedente e a parte autora, bem como, especifica à dívida cedida, conforme 

se infere dos documentos trazidos nos ID’s 16397767 e 16397768, não 

havendo notícias de seu adimplemento. Ademais, verifico do documento 

anexado no ID 16397771, que a parte ré conseguiu demonstrar a 

realização da cessão. No que se refere a cessão de créditos, o e. 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, bem como, não obsta o credor de exercer 

seus direitos para o recebimento do crédito, nesse sentido: EMENTA 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 

IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE CESSÃO DE 

CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À 

PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento 

pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da 

cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento 

da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos EREsp 

1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) No mesmo sentido tem se posicionado o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- CESSÃO DE CRÉDITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - ATO 

QUE NÃO O DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEM 

IMPEDE O CREDOR DE PROCEDR COM OS ATOS PRÓPRIOS À BUSCA DO 

SEU CRÉDITO - AFASTAMENTO DA MULTA E DO ALEGADO CARÁTER 
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PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUANTO FORAM 

OPOSTOS EM RAZÃO DA OMISSÃO REALMENTE VERIFICADA NA 

SENTENÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. Quanto a falta de notificação ao devedor, da 

cessão de crédito e da possibilidade da negativação do nome pelo 

cessionário, em razão da dívida não honrada, a recente orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "a 

ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar 

o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro 

do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito". (AgInt 

no AREsp 1156325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). A oposição 

de Embargos de Declaração contra a sentença, em razão da presença de 

um ou de todos os vícios descritos pelo art. 1.022, do novo CPC, afasta a 

conclusão de se tratar de Embargos de Declaração protelatórios. (Ap 

40861/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) 

A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 2.415,27 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e 

sete centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MARTINS CLEMENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001980-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUAREZ MARTINS 

CLEMENTINO REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por JUAREZ MARTINS CLEMENTINO, 

em desfavor de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito no valor de R$ 1.134,47 (um mil, cento e trinta e quatro reais e 

quarenta e sete centavos), do qual desconhece a origem, pleiteando ao 

final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Liminar indeferida. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente 

citada para comparecer em audiência de conciliação, conforme se infere 

do ID 16744543 - Pág. 3, a mesma não compareceu ao ato, tampouco 

justificou sua ausência, apresentando contestação no mov. 16751804. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, tampouco justificou a ausência, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, o demandado não contestou, nem compareceu à audiência de 

conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a 

inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à 

parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 
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inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

como a revelia da parte ré importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, a procedência do pedido se impõe, máxime quando não 

infirmados pelas provas existentes nos autos. Nada há na convicção 

deste juízo que justifique a não aplicação do dispositivo legal acima 

mencionado, tendo em vista que a ausência de contestação e documentos 

aptos a contrapor os fatos alegados pela parte autora na exordial. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que ensejaram a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ora, ainda que 

não se olvidasse a aplicação dos efeitos da revelia, no caso em tela, de 

acordo com os documentos carreados nos autos, não há qualquer 

comprovação do débito originário entre a parte autora e a suposta 

cedente, bem como, qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, 

a parte demandada não demonstrou a respectiva cessão do débito, a fim 

de comprovar que a cedente possuía relação jurídica com a demandante 

e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré neste feito. A figura 

jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e 

dispensa a anuência do devedor. Contudo, não havendo a comprovação 

do débito originário, não há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem 

como o vínculo entre as partes. Nesse sentido é o entendimento da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL, QUE 

DEU ORIGEM À CESSÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.487,10 (um 

mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos) – JUROS 

CORRETO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (três 

mil reais) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA GRAVIDADE E 

REPERCUSSÃO NA ESFERA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A juntada de documentos, em sede de recurso, é plenamente 

admissível, a teor do disposto nos artigos 435 e 1.014 do CPC, não 

havendo que se falar em inovação recursal ou cerceamento de defesa. 

Para a validade da cessão de crédito, imprescindível a demonstração da 

“causa debendi”, da regularidade da cessão, o que inexiste nos autos. O 

contrato de cessão transfere ao cessionário todos os elementos da 

obrigação, cabendo a ele, portanto, demonstrar a origem do débito cedido, 

uma vez que passa a substituir o credor originário. Em sendo apresentado 

o termo de cessão de crédito, bem como um contrato com uma assinatura 

totalmente divergente com a da parte autora, que não comprova a relação 

jurídica entre a parte Autora e o cedente, não há que se falar em 

demonstração da obrigação, cuja negativação foi realizada. Neste cenário, 

tem-se que a Reclamada não desincumbiu de seu ônus probatório, 

consoante determina o disposto no art. 373, II, do CPC, pois deixou de 

comprovar a origem dos débitos. É certo que o valor da indenização deve 

guardar consonância com o dano sofrido, a potencialidade lesiva, a 

capacidade econômica do agente e da vítima, bem como a existência de 

negativações posteriores. Neste cenário, entendo que a quantia arbitrada 

(R$ 3.000,00) se mostra compatível com os critérios acima indicados, não 

havendo que se falar em diminuição do quantum, notadamente quando em 

situações semelhantes esta Magistrada costuma aplicar valores acima, 

ainda mais em razão da inexistência de negativação posterior. Quanto a 

outro ponto levantado pela parte recorrente, em relação correção e juros 

da condenação, devem seguir o seguinte modo: “em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso Conhecido e Improvido Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) No caso em tela, de acordo com 

os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação da 

existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo 

entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome mais antigos ao discutido 

nessa demanda, conforme se infere do documento de ID 14950185. 

Ademais, a parte autora não demonstrou em momento algum que tais 

negativações são ilegítimas, não há nos autos qualquer prova de quais 

débitos encontram-se discutidos em juízo. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. 

QUESTIONAMENTO EM VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A 

ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não 

enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem 

outras, ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste 

a incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) Assim, demonstrado a existência de negativação anterior, 

não há se falar em indenização por dano moral, ressalvado o direito de 

cancelamento do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a revelia 

da parte reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; e 2 - determinar que a parte promovida providencie a exclusão 

dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e Por 

conseguinte, e com espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da 

fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002403-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CLEUDECI MARIA VIEIRA 

CAVALCANTE MOURA CHAGAS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por CLEUDECI MARIA VIEIRA CAVALCANTE MOURA 

CHAGAS, em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Relata a parte autora que teve 

o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela antecipada 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

necessidade de comparecimento pessoal da parte autora, afirmando no 

mérito que há vínculo entre as partes, tendo em vista a realização de 

cessão dos débitos, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora em pedido contraposto. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer inadimplência nesse sentido. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é 

admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do 

devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“PROPOSTA DE ADESÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO” (ID 

16649102), firmado entre a cedente e a parte autora. Ademais, verifico do 

documento anexado no ID 16649405, que a parte ré conseguiu demonstrar 

a realização da cessão. No que se refere a cessão de créditos, o e. 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, bem como, não obsta o credor de exercer 

seus direitos para o recebimento do crédito, nesse sentido: EMENTA 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 

IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE CESSÃO DE 

CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À 

PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento 

pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da 

cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento 

da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos EREsp 

1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
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Terceira Turma, DJe 22/2/2011) No mesmo sentido tem se posicionado o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- CESSÃO DE CRÉDITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - ATO 

QUE NÃO O DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEM 

IMPEDE O CREDOR DE PROCEDR COM OS ATOS PRÓPRIOS À BUSCA DO 

SEU CRÉDITO - AFASTAMENTO DA MULTA E DO ALEGADO CARÁTER 

PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUANTO FORAM 

OPOSTOS EM RAZÃO DA OMISSÃO REALMENTE VERIFICADA NA 

SENTENÇA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. Quanto a falta de notificação ao devedor, da 

cessão de crédito e da possibilidade da negativação do nome pelo 

cessionário, em razão da dívida não honrada, a recente orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "a 

ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar 

o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro 

do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito". (AgInt 

no AREsp 1156325/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). A oposição 

de Embargos de Declaração contra a sentença, em razão da presença de 

um ou de todos os vícios descritos pelo art. 1.022, do novo CPC, afasta a 

conclusão de se tratar de Embargos de Declaração protelatórios. (Ap 

40861/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018) 

A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às provas 

apresentadas pela parte ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Processo Número: 1002224-51.2018.8.11.0010
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JOAO PAULO SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CEZAR CANOVAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002224-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO PAULO SILVA 

RESENDE REQUERIDO: CLAUDIO CEZAR CANOVAS Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de processo movido por JOAO PAULO SILVA RESENDE, em 

desfavor de CLAUDIO CEZAR CANOVAS. Conforme consta nos autos, 

através do documento de ID 16544860, a parte autora compareceu 

perante este Juízo, informando que compuseram acordo, tendo a parte ré 

quitado o débito objeto da presente ação. Isso posto, faz-se necessário a 

homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, ante o 

acordo entabulado entre as partes e, considerando o integral 

adimplemento, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DA SILVA MACENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000001-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ELIZABETH DA SILVA MACENO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de processo movido por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, 

em desfavor de ELIZABETH DA SILVA MACENO. Conforme consta nos 

autos, através do documento de ID 16475976, a parte autora informa que 

compuseram acordo, requerendo o arquivamento do feito. Isso posto, 

faz-se necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução 

de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, 

ante o acordo entabulado entre as partes e, considerando o integral 

adimplemento, deve o feito ser arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

com exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002439-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002439-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ROBSON DE JESUS NUNES Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 
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sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Reclamação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - 

ME, que move em desfavor de ROBSON DE JESUS NUNES. A parte 

reclamante requereu a desistência da presente ação, conforme se infere 

da petição lançada no movimento de ID 16371341. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALVA TENORIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000150-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: GEDALVA TENORIO DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Reclamação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - 

ME, que move em desfavor de GEDALVA TENORIO DA SILVA. A parte 

reclamante requereu o arquivamento do feito, conforme se infere da 

petição lançada no movimento de ID 14561387, o que deve ser entendido 

como desistência da presente ação. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000095-44.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000095-44.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Considerando que 

a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 

com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em 

nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001736-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANDERSON MARCOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por VANDERSON MARCOS DA SILVA, em 

desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que desconhece os débitos 

lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a ausência de 

qualquer relação jurídica junto a parte ré, requerendo assim a declaração 

de inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade do pedido de desistência e ausência de consulta original 

dos órgãos de proteção ao crédito, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto e nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade do pedido de 

desistência, vez que conforme se infere dos autos, não há qualquer 

pedido nesse sentido. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, deve ser 

rejeitada, tendo em vista o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 
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fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, NEGANDO QUALQUER CONTRATAÇÃO NESSE SENTIDO. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência 

de irregularidades, bem como, a suposta prestação do serviço, 

observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou 

documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a 

realização de relação jurídica entre a partes, em especial a instalação dos 

serviços solicitados pela parte demandante, se descuidando de provar o 

alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. 

Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça de 

resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, bem como, faturas, 

as quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam 

de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ademais, se 

houve a contratação dos serviços em favor pela parte autora, deveria a 

parte ré trazer aos autos a comprovação de tal solicitação, seja através 

de contrato ou de outro meio idôneo, permanecendo inerte nesse 

particular. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de 

seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 
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danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001010-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ESPERANCA BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001010-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BEATRIZ ESPERANCA 

BIANCHI REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. 1. Cuida-se embargos de 

declaração em que a parte Embargante alega omissão no projeto de 

Sentença exarado à id 15761328 e Homologada por este Juízo, posto que 

o projeto não teria apreciado todas as provas acostadas aos autos pela 

Embargante/Reclamante. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 

3. No mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, 

por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, reverter o entendimento do juízo prolator, posto 

que a motivação do projeto prolatado não teria analisado a prova do ilícito 

cometido pela reclamada. Não há assim o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado às 

partes buscarem rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Dessa forma, o 

Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais 

alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa 

de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu 

convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, 

o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que 

este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que 

a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. 

Confira-se a seguinte ementa: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO 

RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento 

nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção 

pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando evidenciada a tese jurídica 

em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário 

declarar os dispositivos legais em que se fundamenta. 3. Desnecessária a 

menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram 

consideradas significativas para o desate da lide. 4. Opostos os embargos 

de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la 

inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a 

matéria dos embargos. (TRF-4, AC 56365120124049999 PR 

0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 

04/06/2013) Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador 

vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer 

sobre todos os dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita 

segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os 

fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os 

embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da 

matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS 

REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo 

de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que a sentença não 

padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as 

hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 
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contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, Imperativo 

OPINAR para DESACOLHER os presentes embargos, porquanto, como dito 

acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Intimem-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002294-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDITE ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de nulidade de contrato, com restituição de 

valores e indenização de danos morais proposta por EDITE ALVES DOS 

SANTOS, em desfavor de BANCO BMG. Relata a parte autora ser 

pensionista do INSS e recorreu ao empréstimo consignado ofertado pela 

parte reclamada. Assevera que contratou apenas empréstimo consignado 

com desconto em folha, porém, alega que foram realizados descontos 

referente a cartão de crédito nunca solicitado, pugnando ao final pela 

repetição de indébito e indenização de danos morais. Liminar deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela improcedência da ação. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial arguida pela parte reclamada, sob o fundamento de necessidade 

de realização de perícia grafotécnica, vez que dos documentos acostados 

nos autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou 

seja, o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação 

havia entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos 

autos e, assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a 

semelhança da assinatura, se comparado aos demais documentos 

assinados por ela nos autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação de cartão de crédito. Em que 

pese as alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer 

relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança 

do cartão de crédito, esta última conseguiu demonstrar que houve a 

celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do 

contrato assinado pela parte autora, trazido nos autos com a contestação. 

A parte reclamada juntou nos autos “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (ID’s 16328038 e 16328039), 

firmado entre a parte ré e a parte autora. Analisando detidamente os 

autos, verifico que o contrato juntado pela ré deixa claro que a parte 

autora realizou a contratação de cartão de crédito e não apenas de 

empréstimo consignado, como afirmou na exordial. Ora, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir claramente, que 

a contratação fora realizada pela parte autora, onde consta de forma 

cristalina se tratar de CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. No mesmo sentido, 

não pode a parte autora alegar desconhecer se tratar de contratação de 

cartão de crédito, se o contrato realizado pela mesma traz disposição 

expressa. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações e 

documentos da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Ademais, não verifico a 

ocorrência de qualquer pratica enganosa ou abusiva praticada pela parte, 

é que da simples análise do contrato junto nos autos, este deixa 

clarividente que a opção de contratação é para cartão de crédito, ao 
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passo que, se houve anuência da parte autora, esta se deu por 

liberalidade no momento da contratação. Nesse sentido: 

EMENTA:RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – 

MÉRITO – BANCO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA 

MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – CONTRATO QUE CONSTAVA O 

CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE 

AUTORA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – 

INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se comprovada a 

ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da 

cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a 

contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a 

responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, 

Publicado no DJE 21/09/2018) EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA 

MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC (CARTÃO DE CRÉDITO “CARTÃO BMG”) 

– CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI 

REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA – COBRANÇA 

DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – 

NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL 

– NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa da 

instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo 

cartão de crédito, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve 

ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora). 

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018) Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, na 

modalidade cartão de crédito, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve a contratação do 

serviço pela parte reclamante relativo ao cartão de crédito, uma vez que a 

parte requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato 

firmado pela parte autora e documento de identidade, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a pretensão 

de repetição do indébito, formulada pela parte autora, tenho que a mesma 

deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta não 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a ilegalidade das cobranças. 

Nesse sentido, é a dicção do artigo 42, parágrafo único do CDC: “Art. 42. 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo de engano 

justificável.” Ora, de forma muito didática, o consumidor só terá direito a 

repetição do indébito por aquilo que, cobrado em quantia indevida, pagou 

em excesso, ou seja, só se “repete” aquilo que pagou indevidamente, 

hipótese não verificada nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação da ilegalidade dos débitos, a improcedência do pedido de 

repetição do indébito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. REVOGO a tutela de urgência deferida nos 

autos no ID 15495325. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena 

de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001699-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SARA MADALENA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001699-69.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SARA MADALENA DA 

COSTA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos etc. SARA 

MADALENA DA COSTA ajuizou ação indenizatória em desfavor da BOA 

VISTA SERVICOS S.A.. em síntese, alegou que a promovida não realizou a 

notificação prévia sobre o débito apontado antes de inserir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 350,38 (trezentos e 

cinquenta reais e trinta e oito centavos) em 24/05/2014. Ao final, postulou 

a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na id 15161546 e arguiu a preliminar de 

ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na id 

15204584 e impugnação à contestação na id 15270245. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ILEGITIMIDADE PASSIVA. A indicação 

na petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a 

legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação extracontratual) coincidem com 

as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto 

à responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese 
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de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados 

de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão 

a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. RESPONSABILIDADE CIVIL 

A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” No caso, deve-se observar a súmula 359 do STJ, 

que dispõe: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição” . E no 

mesmo sentido é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. PROVA DA EFETIVA 

EXISTÊNCIA DO PREJUÍZO. - Segundo a jurisprudência desta Corte, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular". Precedentes. Recurso 

especial não conhecido. (REsp 204036/RS, Rel. Ministro BARROS 

MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 11.05.1999, DJ 23.08.1999 p. 

132) Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Assim, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor, dando 

ensejo ao dano moral. Nesse sentido, as decisões dos nossos Tribunais: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS DA PARTE 

AUTORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MAJORADO. O estabelecimento comercial é responsável pelos serviços 

oferecidos ao consumidor e tendo agido de modo culposo ao deixar de 

tomar as cautelas que seriam indispensáveis à relação negocial, deve ser 

condenado ao pagamento de indenização por perdas e danos causados à 

parte autora. Majorado o valor fixado para recompor os danos morais 

sofridos, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70042152132, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Julgado em 25/08/2011) (grifei). “RECURSO CÍVEL. EMPRESA DE 

TELEFONIA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO. 

NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA. NOME DO CONSUMIDOR 

INDEVIDAMENTE INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS 

PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, por se tratar de “damnum in re ipsa” Mantém-se o valor da 

indenização fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” 

(Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso - RECURSO INOMINADO 

Nº 001.2010.035.124-4. Recorrente: Vivo S/A. Recorrido: Erick Correa 

Dias. Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 19/04/2012). 

(grifei) No caso dos autos, todavia, analisando os documentos juntados, 

em especial o extrato do SERASA, verifica-se que a parte reclamante 

possui outra restrição preexistente referente a protesto de título 

(29/04/2013). O histórico de inadimplência da parte reclamante é 

revelador. Ainda que ilegítima a manutenção da inscrição ora discutida nos 

autos, o impacto subjetivo e a lesão objetiva à honra dela seriam mínimos, 

já que continuaria figurando como devedora, haja vista a existência de 

outras anotações anteriores à inscrição ora guerreada. É dizer, sua 

imagem já se encontrava arranhada no comércio local em face de outras 

restrições nos órgãos de inadimplentes. Difícil sustentar, assim, que a 

parte reclamante sofreu dano moral em face, exclusivamente, da inscrição 

ora debatida. Aliás, nesse sentido, o entendimento sumulado pelo STJ, 

conforme se constata no verbete nº 385, cujo teor é o seguinte: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” (negritei e grifei) No mesmo 

sentido, verbis: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - AFASTADO - 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES - SÚMULA 385, STJ - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A existência de outras negativações em nome da reclamante 

afastam a ocorrência de dano moral indenizável, configurando apenas 

mero aborrecimento.” (Recurso Cível Inominado Nº 1255/2011, 3ª Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, Relator: Dr. Sebastião de Arruda 

Almeida, Julgado em 30/06/2011) (grifei) “Apelação cível. 

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. 

Inteligência da Súmula 385 do STJ. Apelo não provido.” (Apelação Cível Nº 

70048227904, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Julgado em 24/05/2012) (grifei) “JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO VISANDO SOMENTE A 

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. 1.Nos Juizados Especiais, a ausência do réu à 

audiência de conciliação enseja a decretação da revelia. No entanto, os 

efeitos da contumácia podem ser afastados se o contrário resultar do 

convencimento do juiz (art. 20, parte final, Lei nº 9.099/95). 2.Comprovado 

que o débito foi pago, indevida a manutenção do nome do consumidor nos 

cadastros de inadimplentes, o que enseja declaração de inexistência de 

débito e obrigação de fazer consistente na retirada da restrição. 3.Dano 

moral, ao contrário, não verificado. Documento nos autos que demonstra a 

existência de outros registros nos órgãos de proteção ao crédito em nome 

do consumidor, de modo que se aplica a Súmula 385 do STJ. Indenização 

incabível. 4.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para 

excluir a indenização por danos morais. Sem custas, sem honorários, na 

forma do artigo 55 da Lei 9099/95.” (Acórdão n. 588472, 

20110410035626ACJ, Relator WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

15/05/2012, DJ 24/05/2012 p. 266) (grifei). Assim, estando ausente o nexo 

causal entre o ato ilícito e o dano moral supostamente suportado pela parte 

reclamante, inexistente o dever de indenizar. Assim, pelo exposto e 

fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por 

ambas partes: PRELIMINAR: 1. OPINO pelo indeferimento da preliminar 

arguida. NO MÉRITO: 2. OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a 

inexistência do débito no montante de R$ 350,38(trezentos e cinquenta 

reais e trinta e oito centavos), que subsidiou a negativação indevida 

lançada em 24/05/2014, e, consequentemente, declarar nula qualquer 

cobrança relativa aos presentes fatos. 3. OPINO por condenar a Ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). 4. Por fim, 

OPINO por indeferir o pedido de danos morais. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ VISTOS, 

ETC. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000686-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HEMERSON GONCALVES 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. HEMERSON 

GONCALVES GOMES ajuizou ação indenizatória em desfavor da BANCO 

BRADESCARD S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na id 15165388. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na id 15204796 e impugnação à 

contestação foi apresentada na id 15286225. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para 

a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. LIMITES DO 

CONFLITO. Em análise da narrativa das partes, restou controvertido a 

existência do crédito em favor da parte promovida, a excludente de 

culpabilidade e de dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. COBRANÇA INDEVIDA. EXISTÊNCIA 

DO CRÉDITO. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no 

prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 1.756,19, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos nenhum documento que 

comprove a constituição de débito pela parte reclamante. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. DANO MORAL. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (id 12779269), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Assim sendo, por meio da id 12779269, não obstante o outro restritivo ter 

sido judicializado, este não tem o condão de afastar a presunção de que a 

parte promovente é um devedor contumaz visto que, o processo 

1000685-50.2018.8.11.0010, tramitou neste juizado foi julgada 

improcedente. Por essas razões, incide no presente caso o teor da 

Súmula 385 do STJ, não havendo dano moral caracterizado. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar parcialmente procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do débito de 

R$ 1.756,19 (hum mil e setecentos e cinquenta e seis reais e dezenove 

centavos), b) determinar que a parte promovida no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais); c) 

indeferir o pedido de danos morais. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000509-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CLAUDETE SCHMIDT DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Trata-se de Embargos à Execução 

interposto por BANCO BMG, no processo em que lhe move CLAUDETE 

SCHMIDT DA SILVA. A parte embargante questiona a nulidade da citação, 

afirmando que a mesma se deu de forma automática pelo sistema PJE. 

Juízo garantido. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO 

assiste razão à parte embargante. A controvérsia a ser dirimida no 

presente cumprimento de sentença trata de suposta nulidade da citação, 

sob fundamento de leitura automática pelo sistema PJE. Compulsando os 

autos verifico que a citação 1194458 fora expedida no ID 12591014, 

sendo registrada a ciência na data de ciência em 18/04/2018, desse modo, 

sem fundamento o pedido para invalidar a leitura da citação pelo sistema, o 

procedimento é válido. A Corregedoria-Geral da Justiça disciplinou a 

citação e intimação no processo eletrônico, no âmbito dos Juizados 

Especiais do Poder Judiciário de Mato Grosso, pelo Provimento nº 

38/2013-CGJ, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 9151. 

O documento estabelece que as instituições públicas ou privadas com 

maior número de demandas no estado sejam necessariamente citadas e 

intimadas eletronicamente dentro do Sistema, mediante cadastro prévio no 

Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje). Ademais, verifico 

que o CNPJ da embargante encontra-se cadastrado perante a 

Corregedoria do TJMT para fins de citação e intimação eletrônica até a 

p r e s e n t e  d a t a 

(http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/73dbd57b-bb03-41ac-83df-8aa4b96

18593/relacao-empresas-citacao-eletronica-28-04-2016-atualizado-pdf).A
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ssim, não tendo sido demonstrado nenhum impedimento de ordem técnica 

no sistema, ele permanece válido para fins de citação e intimação 

eletrônica. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar de 

nulidade de citação rejeitada uma vez que citação eletrônica é plenamente 

válida e está amparada na Lei 11.419/2006 que dispõe sobre o Processo 

Judicial Eletrônico e no Provimento 38/2013, que regulamenta a citação e a 

intimação eletrônica no âmbito dos Juizados Especiais do Poder Judiciário 

de Mato Grosso. Cobrança reiterada de valores indevidos que 

permaneceu após a formalização de reclamação na central de 

atendimento ao consumidor e perante o Procon. Configura conduta 

ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança 

reiterada de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a 

inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, 

porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Execução de Título 

Extrajudicial 108136620158110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2015, Publicado no DJE 01/09/2015) Outrossim, tenho que as 

empresas fizeram o cadastro e atualizaram conforme disposição da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado, não podendo alegar 

desconhecimento do ato. Face às considerações acima, a irresignação 

não merece acolhimento. DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no 

artigo 6º da Lei 9.099/95 e 487, inciso I do Código de Processo Civil, em 

atenção, ainda, aos princípios de direito aplicáveis à espécie, homologo o 

cálculo apresentado pela parte embargada e julgo IMPROCEDENTES os 

presentes Embargos. Sem custas e nem condenação ao pagamento de 

verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001616-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. VANESSA 

APARECIDA DA CRUZ ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFONICA DATA S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na id 15165520. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, postulou a condenação por litigância de má-fé e pedido contraposto. 

Ata da audiência de conciliação acostada na id 15180580 e impugnação à 

contestação foi apresentada na id 15251384. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). DA PRELIMINAR 

DE INÉPCIA DA INICIAL De início, tem-se que o Réu suscitou eventual 

inépcia da inicial, por entender irregularidade quanto ao extrato de 

negativação apresentado pela Autora. O artigo 330, I do CPC/15, 

estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao 

passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a 

petição inicial. Em análise do caso concreto, nota-se que o comprovante 

da existência de restritivo não é considerado documento imprescindível 

para o ajuizamento de ações judiciais, mas para comprovar a existência 

do direito material em favor da parte promovente. Portanto, a preliminar de 

inépcia deve ser rejeitada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em 

exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada 

das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual 

deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com 

fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide e ao exame do mérito. LIMITES DO CONFLITO. Em análise da narrativa 

das partes, restou controvertido a existência do crédito em favor da parte 

promovida, a excludente de culpabilidade, do dano moral, litigância de 

má-fé e pedido contraposto. Assim, estando delimitado o conflito, passo 

ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de 

prejudicialidade que se apresentam. COBRANÇA INDEVIDA. EXISTÊNCIA 

DO CRÉDITO. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no 

prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 32,00, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado nos autos nenhum documento que 

comprove a constituição de débito pela parte reclamante. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. DANO MORAL. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (id 14196503), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Assim sendo, por meio da id 14196503, há apontamento de outro restritivo 

anterior ao discutido na presente ação, bem como não há comprovação de 

estar em discussão judicial, assim este não tem o condão de afastar a 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas 

razões, incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, não 

havendo dano moral caracterizado. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) rejeitar a preliminar arguida; 02) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 32,00 (trinta e dois reais), b) determinar que a parte 

promovida no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa fixa 

de R$ 500,00 (quinhentos reais); c) indeferir o pedido de danos morais. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 
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previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA NASCIMENTO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001623-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARILZA NASCIMENTO 

PORTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. MARILZA 

NASCIMENTO PORTO ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na id 15344103. Ata da 

audiência de conciliação acostada na id 15504606 e a impugnação à 

contestação foi apresentada na id 15504606. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. 

Considerando que a parte promovida foi regularmente citada (id 15329742) 

e esta não compareceu a audiência de conciliação, e apresentou 

contestação (id 15344103), com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base 

no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, a parte reclamante juntou o 

apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de 

R$ 373,11 (trezentos e setenta e três reais e onze centavos) por parte da 

reclamada conforme a id 14209501. E este fato tem o condão de denegrir 

a imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de 

crédito. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, 

o dano moral encontra-se caracterizado. Impõe ainda consignar que, 

embora a existência de outros restritivos posteriores (id 14209501), não 

afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum 

indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma 

única negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. QUANTUM 

REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da condenação a título 

de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, alternativamente, a 

redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso que o autor possui 

outras inscrições restritivas. No entanto, todas as demais anotações são 

posteriores àquela procedida pela demanda, com o que tenho como 

inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor arbitrado, este 

comporta redução. As inscrições posteriores devem ser levadas em conta 

apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 

3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo Ante ao exposto, confirmo a 

medida liminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para o fim de: 01) declarar a inexistência do débito de R$ 373,11 

(trezentos e setenta e três reais e onze centavos); 02) Condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir 

desta data (Súmula 362, STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen 

A d r i a n e  S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DA CONCEICAO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000473-29.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO EDUARDO DA 

CONCEICAO SARAIVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

ANÁILSE DA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. A indicação na 

petição inicial, da parte promovida, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material com a parte promovente, é suficiente para sustentar a 

legitimidade das partes, como preconizado pela Teoria da Asserção, 

amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
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RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR 

INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA 

ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há 

ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu 

em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da 

teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser 

aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação extracontratual) coincidem com 

as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no 

polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto 

à responsabilidade civil da parte promovida, depende da análise da tese 

de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados 

de forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, não havendo razão 

a arguição de ilegitimidade passiva, rejeita-se. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a análise da preliminar suscitada pela Ré, 

no MÉRITO, compulsando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 CPC/15. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. 

Alega o Autor que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa 

Ré, no valor de R$ 650,20 (seiscentos e cinquenta reais e vinte centavos) 

e de R$ 352,40 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), 

alegando desconhecer a origem dos débitos. Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. (id 15327811) A Ré, em defesa tempestiva (id 15257965), 

defende a legitimidade da negativação, classificando-a como exercício 

legal do direito, em razão da existência de uma cessão de crédito oriunda 

da NATURA COSMÉTICOS S/A. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Pois bem. Apesar da 

inversão do ônus da prova, consigna-se que a Ré, em sua defesa, não 

trouxe qualquer documentação que atestasse a idoneidade da 

negativação e da cobrança, ou que existe a relação jurídica entre as 

partes, mas, apenas seus documentos representativos e termo de cessão 

de direitos creditórios, mas nenhum contrato entre a cedente NATURA 

COSMÉTICOS S/A com a parte reclamante. Assim, tem-se que a 

negativação indevida dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, à época da distribuição da ação, é fato incontroverso nos autos, 

consoante documento trazido por si em sua inicial, mas não há qualquer 

subsídio apresentado pela Ré, que demonstre a sua legitimidade. Ora, se a 

Ré afirma a existência de uma cessão, deveria ter apresentado aos autos 

o documento que assim comprovasse, consoante exige o artigo 373, II do 

CPC/15. Ademais, se houve, efetivamente, a cessão, a Ré não 

demonstrou observar os seus requisitos, em especial o artigo 290 do C.C., 

que exige a notificação do devedor em relação à cessão, para que a 

mesma tenha eficácia. Logo, na esfera da responsabilidade civil, a Ré não 

demonstrou fato impeditivo, desconstitutivo ou modificativo aos 

argumentos do Autor, que lhe desse o direito de ensejar a cobrança ou 

seu apontamento em órgão de proteção ao crédito, restando configurado 

o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, pois, não fosse a negativação, os danos 

não teriam se configurado. Assim, OPINO por DECLARAR a inexistência 

dos débitos no montante de R$ 650,20 (seiscentos e cinquenta reais e 

vinte centavos) e de R$ 352,40 (trezentos e cinquenta e dois reais e 

quarenta centavos), que subsidiaram as negativações indevidas lançadas 

em 14/01/2017, e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança 

relativa aos presentes fatos. Consequentemente, OPINO por condenar a 

Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). DA 

ANÁLISE DOS DANOS DE ORDEM MORAL No que concerne aos danos 

morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar 

o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim 

aduz a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU AFASTADA. BANCO QUE FOI 

AUTOR DA INSCRIÇÃO EM NOME DO DEMANDANTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71007273493. 

J. em 23 Nov. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 03 Jan. 2018.) 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO DE NOME PERANTE OS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DOS DÉBITOS, POR PARTE DA FORNECEDORA E DA CESSIONÁRIA DO 

CRÉDITO –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RETIRADA DA 

ANOTAÇÃO DESTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (JUSTO, Ricardo 

Pimenta. Recurso inominado n. 0026340-74.2011.8.26.0590. J. em 25 Ago. 

2017. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.) DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, apesar da Ré pleitear pela 

incidência da Súmula 385 do STJ, não há nos autos qualquer comprovante 

de restrição prévia que assim justifique, mas apontamentos posteriores ao 

que está sendo discutido, razão pela qual OPINO por indeferir o aludido 

pedido. No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que 

não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstancias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), como medida de caráter pedagógico. Assim, 

pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas 

colacionados por ambas partes, sem preliminares suscitadas pela Ré: NO 

MÉRITO: 1. OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para DECLARAR a inexistência dos 

débitos no montante de R$ 650,20 (seiscentos e cinquenta reais e vinte 

centavos) e de R$ 352,40 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta 

centavos), que subsidiaram as negativações indevidas lançadas em 

14/01/2017, e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança 

relativa aos presentes fatos. 2. OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais). 3. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a Ré à ressarci-lo ao Autor no valor justo e razoável que OPINO 

por arbitrar na proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida 

de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 
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danoso e a correção monetária a partir desta data. 5. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido de incidência da súmula n. 385 do STJ, formulado pela 

Ré. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERNANDES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001472-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDEMIR FERNANDES 

LACERDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES De 

início, tem-se que o Réu suscitou eventual inépcia da inicial, por entender 

irregularidade quanto ao extrato de negativação apresentado pelo Autor. 

O artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida 

quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais 

considera-se inepta a petição inicial. Em análise do caso concreto, nota-se 

que o comprovante da existência de restritivo não é considerado 

documento imprescindível para o ajuizamento de ações judiciais, mas para 

comprovar a existência do direito material em favor da parte promovente. 

Portanto, a preliminar de inépcia deve ser rejeitada. PREJUDICIAL DE 

MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Conforme estabelecido no artigo 189 do Código 

Civil, a prescrição ocasiona a perda da pretensão de requerer em juízo a 

reparação de direito violado em virtude da inércia da vítima por 

determinado tempo. A contagem do prazo prescricional, nos termos do 

Princípio do Actio Nata, a prescrição começa a contar da data do 

conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da 

prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta. Quanto à 

aplicabilidade do Princípio da Actio Nata, mesmo entendimento é o 

difundido pelo Egrégio STJ. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 

(...) 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva 

lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em 

juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. 

(Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013) Impõe 

consignar que se tratando de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da 

prescrição se torna também sucessivo, contudo a prescrição alcança 

somente o quinquênio ao ajuizamento da ação. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de 

aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição 

quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao 

qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de 

direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência 

privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental 

improvido. (STJ AgRg no AREsp 384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 13/03/2014) Desta forma, o 

termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação 

indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de 

crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro 

desabonador, pois, não se trata de lesão sucessiva e o direito à 

indenização surge quando constatada a referida lesão. Neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência 

desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a 

propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma 

ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o 

direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ 

AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Portanto, 

considerando que a parte promovente tomou conhecimento do restritivo 

em 10/01/2015 (id 13949727) e o prazo prescricional de 5 anos, rejeito a 

arguição de prescrição, pois a presente ação foi ajuizada em 02/07/2018 

(id 13949652), ou seja, antes do prazo prescricional. DA JUSTIÇA 

GRATUITA Importa consignar, ainda, que o acesso à primeira instancia 

dos juizados especiais, é gratuito, conforme assegurado pelo artigo 54 da 

Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Superadas essas nuances, analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, como a própria audiência de instrução, uma vez que a 

relação contratual e o débito são provados basicamente por prova 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pelo 

Autor em desfavor do Réu, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(id 14948849) DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 

161,12 (cento e sessenta e um reais e doze centavos), lançada em 

10/01/2015. Importante consignar que o Autor nega ter vínculo jurídico com 

o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Analisando os autos verifico que o Réu à 

contestação protocolada à id 14971800, não trouxe nenhum documento 

que comprovasse a constituição de débito da parte reclamante, não 

acostou aos autos o contrato propriamente dito, com a assinatura da parte 

Autora, sequer documentos que demonstrasse, especificamente, o débito 

aqui discutido. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito por parte do Réu, sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo, seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pelo Autor, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 
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reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da parte 

Autora. Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização 

interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a 

respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir 

os riscos da atividade econômica que explora, não transferindo-a ao 

consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do débito de R$ 161,12 (cento e sessenta e um reais e doze 

centavos). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). A aludida multa 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e 

manutenção indevida da negativação posterior ao transito em julgado da 

presente. No que concerne aos danos morais, o Réu suscita eventual 

incidência da Súmula 385 do STJ. Pois bem. Nesse peculiar, tem-se que a 

aludida Súmula entende como inexistente o dano moral, quando há 

negativação prévia à discutida. A dívida aqui questionada, no valor de R$ 

161,12 (cento e sessenta e um reais e doze centavos), lançada em 

10/01/2015. De acordo com o extrato atualizado apresentado pelo Autor, 

essa é dívida mais antiga que recai sob o seu nome. Inscrições 

posteriores não são hábeis à incidência da súmula 385 do STJ. E, 

eventuais inscrições posteriores, influenciam na quantificação do dano 

moral, mas não no seu afastamento. Nesse contexto, a cobrança e 

negativação indevidas, são suficientes a ensejar a exacerbação dos 

sentimentos do homem médio, acarretando ao Réu a obrigação de 

indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO 

DEMANDADO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO REGULAR E 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a origem e regularidade do 

débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de restrição 

de crédito. Contudo, o contrato de abertura de conta corrente firmado não 

é suficiente a demonstrar a origem da dívida. Notadamente quando a 

efetiva movimentação da conta por parte do consumidor não está 

demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, encargos e pacote 

de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do débito, se mostra 

indevida a inscrição da demandante no rol de inadimplentes. Assim, 

cabível a declaração de inexistência do débito. A inclusão indevida de 

nome em órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa, 

que prescinde de comprovação. Quantum indenizatório fixado em R$ 

9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro usual destas Turmas 

Recursais em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso inominado 

n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso 

em 04 Out. 2017.) Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e 

indevida exposição do Autor a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

o dano propriamente dito com a clara negligência do Réu, e sua falha na 

prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. DA QUANTIFICAÇÃO 

DO DANO MORAL No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa do Réu, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação do Réu ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 como medida de caráter pedagógico. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade 

dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser 

resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar 

incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. PEDIDO CONTRAPOSTO. Embora não seja 

admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos 

do artigo 31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte promovida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 

1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança não é legítima, conforme 

explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o pedido contraposto 

deve ser indeferido. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas: 1. OPINO por indeferir a preliminar de 

inépcia da inicial. 2. No MÉRITO, OPINO por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte Autora, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as 

partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela declaração de 

inexigibilidade do título que originou o débito no valor de R$ 161,12 (cento e 

sessenta e um reais e doze centavos). 4. OPINO por condenar o Réu a 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (um mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança, após o transito em julgado da presente. 5. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por 

arbitrar um valor justo e razoável na proporção de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta 

data. 6. Por fim, OPINO por indeferir o pedido do Réu quanto à condenação 

da Autora em litigância de má fé e o pedido contraposto. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-23.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001618-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANESSA APARECIDA DA 

CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA PRELIMINAR DE 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Antes de 

adentrar ao mérito da contenda, importante consignar que a Ré pleiteou a 

intimação da parte Autora para a juntada de comprovante original de 

negativação. Nesses peculiares, entendo que o extrato do SPC, 

apresentado à inicial, é hábil à demonstrar a negativação, não sendo 

necessária juntada de documento complementar, razão pela qual OPINO 

por indeferir o pedido da Ré nesse sentido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a análise da preliminar arguida pela Ré, 

analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, uma vez que o ponto 

controvertido da presente seria facilmente esclarecido com a juntada do 

contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a 

Autora ter sido surpreendida com uma negativação em seu nome oriunda 

da empresa Ré, no valor de R$ 69,67 (sessenta e nove reais e sessenta e 

sete centavos), cuja origem aduz desconhecer. Consequentemente, 

requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização 

pelos danos morais. Oportunizada a conciliação (id 15182120), as partes 

compareceram, porém optaram por não conciliarem. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, a Autora traz como 

comprovante de negativação, um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, a 

parte reclamante trouxe aos autos o comprovante de residência uma 

fatura de energia com a Unidade Consumidora 1040769 em seu nome. 

Consequentemente, conclui-se que há relação contratual, conforme 

alegação da defesa, que por sua vez cumpriu o ônus probatório do artigo 

373, II do CPC/15. Assim, tem-se que a negativação dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas 

representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do 

artigo 188, I do C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora 

contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente 

quando a Autora não demonstrou o pagamento do valor negativado. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pela Autora. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que a Autora tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Em relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, 

OPINO pelo seu acolhimento parcial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 

9.099/95. No entanto, para fins de valor do pedido contraposto, deve-se 

levar em conta apenas o valor aqui discutido, o montante de R$ 69,67 

(sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos). Isso posto, após a 

análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: OPINO por indeferir a preliminar arguida. NO 

MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação de 

negócio jurídico e declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO por julgar 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

a pagar à Ré o valor de R$ 408,04 (quatrocentos e oito reais e quatro 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do 

débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. OPINO, ainda, por 

CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RODRIGUES DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001125-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEUZA RODRIGUES DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a 

serem superadas, analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, uma 

vez que o ponto controvertido da presente seria facilmente esclarecido 

com a juntada do contrato e da fatura comprovante do débito. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a Autora ter sido surpreendida com uma negativação em 
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seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 261,92 (duzentos e 

sessenta e um reais e noventa e dois centavos), cuja origem aduz 

desconhecer. Consequentemente, requer a declaração de inexistência do 

débito, bem como indenização pelos danos morais. Ocorreu indeferimento 

do pedido de desistência da parte reclamante (id 14251702), na mesma 

oportunidade foi cancelada a designação de audiência de conciliação. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 

6º, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessária a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Inobstante a inversão do ônus probatório, a Autora traz como 

comprovante de negativação, um extrato no qual consta a negativação 

objeto deste processo. A Ré, por sua vez, alega inexistência dos danos 

morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, 

trazendo aos autos o Comprovante de Débito – Financiamento - Losango, 

devidamente assinado pela Autora que gerou negativação questionada. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Assim, tem-se que a negativação dos dados da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas representa um 

exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do artigo 188, I do 

C.C. Dessa forma, entendo que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora contratou os 

serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente quando a 

Autora não demonstrou o pagamento do valor negativado. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pela Autora. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Nesse 

peculiar, entendo que o negócio jurídico firmado envolve agentes capazes, 

objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo válido nos 

termos do artigo 104 do C.C. Dessa feita, não há subsídios para que haja o 

cancelamento do contrato, razão pela qual, OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos da parte reclamante quanto à declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que resta clara a alteração dos 

fatos, já que a Autora tenta indicar a inexistência da relação jurídica e 

débito devidamente comprovados nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária, consoante 

autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Isso posto, após a análise dos fatos 

pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: NO 

MÉRITO: OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, consoante preconizado no artigo 6º, VIII. OPINO pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à anulação de 

negócio jurídico e declaração de inexistência dos débitos ora discutidos, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Em consequência, OPINO pela 

CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, 

incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. OPINO, ainda, 

por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002257-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUIS CARLOS DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

LUIS CARLOS DE LIMA, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, que a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito é devida, alegando que agiu em exercício regular do 

direito, uma vez que a parte autora não quitou tais débitos, não havendo 

dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora realizou a aquisição de produtos junto a parte reclamada, que 

ensejou o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamada apresenta defesa, sustentando 

que os débitos da parte reclamante se referem a aquisição de serviço, o 

qual fora prestado e, se encontra inadimplido, objeto de pedido 

contraposto. No presente caso, em pese a parte reclamada tenha 

afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe 

aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a relação 

jurídica junto a parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva 

prestação dos serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos 

débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação da 

existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, bem como, a suposta prestação do serviço, observa-se 

que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, 
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quiçá aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização 

de relação jurídica entre a partes, em especial a contratação dos serviços, 

se descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao 

largo de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os 

débitos discutidos nos autos. Ora, em detida análise dos autos, verifico 

que a parte ré se limitou em trazer documentos extraídos de seu sistema, 

os quais repisa-se, não possuem valor probante, haja vista tratar de prova 

unilateral, não havendo sequer a anuência da parte autora. Ademais, se 

houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). 

Nesse sentido, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome (ID 15397474), havendo 

apontamentos PREEXISTENTES ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outras negativações. Vejamos o teor do enunciado da 

súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, 

havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, 

preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização por dano 

moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se aplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que existe inscrição 

preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DISCUSSÃO QUANTO 

À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDAS 

ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e Por 

conseguinte, e com espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da 

fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOBYLE STORE (REQUERIDO)

MERCADO LIVRE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

CLEONI MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA OAB - SP178569 

(ADVOGADO(A))

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001077-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GERSON DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: MERCADO LIVRE, MOBYLE STORE Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação de obrigação 

de fazer e indenização de danos morais proposta por GERSON DIAS DOS 

SANTOS, em desfavor de MERCADO LIVRE e MOBYLE STORE. Relata a 

parte autora que realizou a aquisição de produto junto as partes 

reclamadas, que por sua vez não realizaram a entrega do produto ou 

reembolso dos valores, requerendo ao final, indenização pelos danos 

materiais e morais. Em contestação alega a parte reclamada MERCADO 

LIVRE, em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando no mérito 

que possui apenas a finalidade de aproximação entre vendedores e 

compradores, não havendo dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Já a parte MOBYLE STORE, alegou, em 

síntese, preliminar de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, afirmando 

no mérito inocorrência de danos matérias e morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelas reclamadas, 

haja vista a existência de relação jurídica entre as partes, ao passo que a 

aquisição do produto fora realizada junto a segunda parte reclamada, por 

intermédio da primeira reclamada. No caso, afirmando a parte requerente 

que as partes requeridas causaram-lhe danos, estão elas legitimadas a 

responder aos termos da ação, independentemente de, na análise do 

mérito, ser reconhecida ou não sua culpa pelo evento danoso relatado na 

inicial. Ademais, a requerida integra a cadeia de fornecedores do produto, 

sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao consumidor. 

Aliás, a jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido. Confira-se: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA INTERNET FIRMADO COM AS 

RECORRENTES (MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO). LEGITIMIDADE 

PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. 

COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Rejeito ainda, a preliminar de inépcia da 

inicial, vez que todos os documentos e fatos necessários para o deslinde 

da causa encontram-se presentes na inicial. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado uma transação junto as partes 

rés, que descumpriram com a obrigação pactuada, não realizando a 

entrega do produto, bem como, não reembolsando os valores 

despendidos. Infere-se dos documentos que instruem os autos, que a 

parte reclamante de fato adquiriu o produto “Touch Display Samsung 

Galaxy J1”, tendo efetuado o pagamento de R$ 125,62 (cento e vinte e 

cinco reais e sessenta e dois centavos). Constata-se, ainda, que o 

produto adquirido não fora entregue pelas partes rés. Logo, devidamente 

comprovada à falha dos serviços prestados pelas reclamadas. Ao 

receberem vantagens pecuniárias pelos serviços prestados, as 

reclamadas devem ser responsabilizadas por eventual defeito na 

concretização do negócio, justamente por terem dado publicidade e 

fornecido informações, incidindo, assim, o disposto no art. 30, do CDC que 

estabelece: "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 

a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado". No presente caso, em pese as reclamadas tenham afirmado 

que houve o estorno dos valores despendidos pela parte reclamante, fato 

é que o produto adquirido pelo mesmo não fora entregue, bem como, 

observa-se que estas NÃO trouxeram aos autos qualquer tipo de 

documento, capaz de provar a ocorrência de qualquer situação que 

impediu a realização da entrega, passando ao largo de comprovar o 

efetivo motivo da não entrega do produto adquirido pela parte autora. 

Ademais, o produto fora adquirido em fevereiro de 2018, ao passo que 

ainda que houvesse sido realizado o estorno em favor da parte autora, o 

mesmo ocorreu apenas 05 (cinco) meses após a aquisição do produto. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumprem as partes reclamadas 

trazerem aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a efetiva entrega dos produtos ou reembolso dos 

valores, como por exemplo, comprovante da entrega ou comprovante do 

reembolso, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho 

que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, 

que sem qualquer justificativa não cumpriu o acordo firmado entre as 

partes. Analisando os autos e o conjunto probatório que o sustenta 

verifico que é incontroverso a não entrega do produto no prazo avençado, 

o que configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação 

e compensação pelos danos sofridos pela parte reclamante. Ademais, 

verifico dos autos que a parte autora buscou junto as partes rés, a 

solução administrativa para a resolução do problema, sendo que estas 

últimas se mantiveram inertes para a resolução da controvérsia. Insta 

ressaltar que a responsabilidade das partes reclamadas como 

fornecedoras de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Vide o entendimento da Turma Recursal nesse mesmo sentido: 

CONSUMIDOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRODUTO PAGO E NÃO 

ENTREGUE AUSÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE DESRESPEITO PARA 

COM O CONSUMIDOR EVIDENCIADO INEXECUÇÃO CONTRATUAL QUE 

ULTRAPASSA O LIMITE DO RAZOÁVEL DESRESPEITO PARA COM O 

CONSUMIDOR EVIDENCIADO DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAL E 

MATERIAL CONFIGURADOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 " 

In casu", restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela ré, 

por ter comercializado produto indisponível em estoque para entrega, em 

tempo e modo solicitado pela consumidora, bem como sobejamente 

comprovado as inúmeras tentativas de solucionar a avença, sem qualquer 

providencia eficaz adotada pela parte ré, que por sua vez não se 

desincumbiu de afastar a verossimilhança das alegações do Consumidor. 

2 No caso concreto, o dissabor sofrido pela Autora perpassa o mero 

incômodo, ante a promessa de entrega do sofá que foi descumprida, 

evidenciando total despreparo e falta de logística no serviço. Situação 

descrita nos autos que ultrapassa o simples descumprimento contratual. 3 

Dano material devidamente comprovado, consoante se infere da 

documentação colacionada com a exordial. 4 A obrigação de indenizar se 
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assenta nos pressupostos da demonstração da conduta culposa do 

agente, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade entre o 

comportamento do agente e o resultado lesivo, cujo valor deve ser mantido 

de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 5 Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte da Autora. 6 Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (RNEI, 532/2012, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 28/06/2012, Data 

da publicação no DJE 01/08/2012). RECURSO CÍVEL INOMINADO AÇÃO DE 

INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NAO 

ENTREGUE. COMPRA FEITA PELA INTERNET. DEVER DE INDENIZAR DANO 

MORAL OCORRIDO. VALOR FIXADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO 

PROVIDO. O dano moral, como prática atentatória aos direitos da 

personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa 

ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte 

social, afetiva, de seu patrimônio moral. Valor indenizatório arbitrado que 

se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica 

atinentes aos danos morais. (RNEI, 575/2011, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

30/06/2011, Data da publicação no DJE 05/07/2011). Nesse caso, em que 

provável a aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pelas 

partes demandadas, resta estabelecido o dever de indenizar por dano 

moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na 

temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte autora logrou 

êxito em demonstrar não apenas o pagamento dos valores em favor da 

parte ré, mas também a inadimplência desta na entrega do produto ou 

reembolso dos valores despendidos. Assim, tenho que o valor 

efetivamente pago com a aquisição do produto, o qual não fora entregue, 

deve ser restituído em favor da parte demandante. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 - condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ; e 2 - condenar SOLIDARIAMENTE as partes reclamadas ao 

pagamento do montante de R$ 125,62 (cento e vinte e cinco reais e 

sessenta e dois centavos), a título de danos materiais, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

desde o efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020058-50.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8020058-50.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: LOTERICA 13 PONTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: VILSON DE SOUZA PINHEIRO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Execução proposta por LOTERICA 13 

PONTOS LTDA – ME, em face de VILSON DE SOUZA PINHEIRO. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso nas 

tentativas de penhoras. Não se encontrou bens penhoráveis, nem há 

qualquer perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a inexistem bens 

da parte executada. Ademais, verifico que consta certificado nos 

presentes autos, dando conta de que a parte autora, embora ciente de 

que deveria indicar bens passíveis de penhora, mantém-se inerte a tal 

encargo processual. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de 

penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da 

presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 

53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela 

inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de 

certidão de dívida para que, querendo, a parte credora possa buscar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do 

FONAJE. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010310-96.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MARTINS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010310-96.2012.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: IVO MARTINS SANTANA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Trata-se de Execução proposta por 

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em face de IVO 

MARTINS SANTANA. Analisando detidamente os autos, verifico que não 

houve sucesso na tentativa de cumprimento da presente sentença. 

Ademais, a parte exequente não logrou êxito na localização da parte 

executada, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a inexistem bens da parte executada. Ademais, verifico que consta 

certificado nos presentes autos, dando conta de que a parte autora, 

embora ciente de que deveria providenciar os meios necessários para a 

continuidade da presente execução, mantém-se inerte a tal encargo 

processual. Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente 

execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência 

de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida 

para que, querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso 

venha a ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de 

seu interesse, proceder a negativação do devedor, sob a 

responsabilidade do exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001695-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001695-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RICARDO CESAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Trata-se de ação proposta por RICARDO CESAR DOS SANTOS, 

em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso da parte autora em 

comprovar sua residência por documento idôneo e atual. Ora, nota-se que 

a parte autora fora devidamente intimada para efetuar a apresentação de 

documentos comprobatórios e emendar a inicial, quedando-se inerte. 

Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; Em que pese a petição encartada nos autos no ID 

1488705, verifico que já houve o transcurso do prazo superior a 100 

(cem) dias, sem que houvesse qualquer manifestação da parte autora. A 

parte promovente não acostou aos autos os documentos solicitados, 

portanto a autora NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I e III do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

ante a parte autora não promover a diligência que lhe competia. Ademais, 

a parte exequente não logrou êxito na localização da parte executada, 

nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001803-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUIS CARLOS DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

danos morais proposta por LUIS CARLOS DE LIMA, em desfavor de 

BANCO TRIANGULO S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, preliminar de incompetência do Juizado Especial, afirmando no 

mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

arguida pela parte reclamada, sob o fundamento de necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que dos documentos acostados 

nos autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou 

seja, o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação 

havia entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos 

autos e, assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a 

semelhança da assinatura, se comparado aos demais documentos 
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assinados por ela nos autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 15391005, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação dos 

serviços. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é 

possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato pertence 

a parte autora. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se anexados nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa 

reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se deram 

em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, 

§3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende 

do caso em tela é que houve negativação do nome da parte reclamante 

relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através 

de várias provas, inclusive contrato assinado pela parte autora e cópia de 

seus documentos pessoais, a existência da relação comercial e débito 

entre os litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer 

conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua 

condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. A parte 

reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não possuir 

qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse a 

cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos 

morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, que 

ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange 

a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a 

mesma deve ser DEFERIDA. Compulsando os autos, verifico que esta, 

conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, demonstrando a contratação dos serviços pela parte autora 

que, permanece inadimplente. Assim, diante a comprovação dos débitos e, 

em face de inadimplência da parte autora, a procedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte 

requerida a importância de R$ 305,89 (trezentos e cinco reais e oitenta e 

nove centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo 

vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, 

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a 

parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% 

sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte 

reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos 

do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o 

valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 
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Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000382-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IZAIAS EDUARDO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, proposta por IZAIAS EDUARDO DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que desconhece os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a 

ausência de qualquer dívida junto a parte ré, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que não há 

dever de indenizar, haja vista existência de relação entre as partes, 

pugnando ao final pela improcedência da ação e condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má fé. Inexistindo preliminares, passo a 

análise do mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, afirmando que quando do encerramento da relação 

comercial junto a parte ré, não restou débito a ser adimplido. No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como, tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes e, principalmente, a origem 

dos débitos que ensejaram a restrição discutida nos autos. Outrossim, em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi 

juntado pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas que 

aparentam ser de seu sistema, as quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROTESTO. DANO MORAL. 

BANCO PONTUAL. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE 

"AD CAUSAM". ARBITRAMENTO. I. O Banco Bradesco incorporou ativos e 

passivos do Banco Pontual, de modo que responde por seus débitos. 

Legitimidade passiva configurada. Precedentes. 2. Houve protesto 

indevido em nome do autor. O protesto indevido gera dever de reparar "in 

re ipsa", não havendo necessidade de comprovação do dano, porque este 

é presumido. 3. No arbitramento do dano moral, há que se observar as 

circunstâncias da causa, a capacidade económica das partes e as 

finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é 

realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi 

adequado, não merecendo redução. 4. Recurso não provido. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 
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ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 01 (uma) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

danos morais (autos 1000430-92.2018.8.11.0010.). Nesse sentido: E M E 

N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, bem como, ausente qualquer prova da origem dos débitos, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se 

impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente 

os autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos 

negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos discutidos em 

juízo. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da 

súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos 

autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação da parte autora é diversa daquele que nunca teve uma 

anotação lícita. Nesse entendimento: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS 

- INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLEITO DE 

REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO 

INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADA 

PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM 

ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É incontroverso o dano 

moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima a cobrança que deu 

ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. Na verdade, a ré 

argui o descabimento da condenação no caso concreto, pois seria o 

demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi comandado em 

19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em razão do ingresso 

desta demanda. Um segundo registro em nome da parte autora ocorreu 

abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de iniciativa da ré. 

Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a sua incidência 

pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior deve ser levada 

em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00, já 

que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação 

lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus próprios 

fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 

Não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000672-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DAIANE APARECIDA 

MARTINS ROCHA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58601 Nr: 1091-40.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildete Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Só Cheques Organizações Serviços e 

Cobranças Ltda, André Luiz Murad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo C. Servo - 

OAB:OAB/SP 192.601

 Vistos, etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais promovida por Nildete Santos da Silva em face de Só 

Cheques Organizações Serviços de Cobrança Ltda e Kenkolife do Brasil – 

(André L. Murad-ME)

 Às fls. 157 a requerente pugna pela busca de endereço do requerido 

André Luiz Murad, e que seja oficiado aos Serasa e Spc.

Pois Bem, acolho o pedido de (fls.157) e determino que seja oficiado aos 

órgãos SERASA, SCPC, para que forneçam o atual endereço do requerido 

André Luiz Murad para efetivo andamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42431 Nr: 2860-54.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Requine Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Germano Laertes Neves - OAB:22.566/PR, Jivago 

Klein Garcia - OAB:35905/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Acácia Christo Cabral - OAB:14.514, Ana Paula 

Sigarini Garcia - OAB:10.1333, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A-MT, Raiane Rosseto Steffen - OAB:13.371, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258, Vagner Spiguel Júnior - 

OAB:12.209/MT

 Intimar os patronos das partes acerca da juntada de Laudo de folhas 

483/645, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 3068-62.2016.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da juntada de ofício de ref: 58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43800 Nr: 911-58.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Considerando a petição acostada à folha 103, procedo a intimação do 

patrono acerca do desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70869 Nr: 1716-06.2015.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Mantoan de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuza Pedrozo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Viana Mourato - 

OAB:14265-A, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA - 

OAB:14961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, REJANNE CILIATO COUTINHO - 

OAB:20320/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,99 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) 

que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze 

Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 140,59 (Cento e 

Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17201 Nr: 105-19.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA, Jorge Mariano de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Gustavo R. Goes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do desarquivamento do presente 

feito, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35827 Nr: 3388-59.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12040, Flaviana Letícia R. Moreira - OAB:12.891/
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12.891, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 Proceder a intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, Dr. 

Mauro Paulo Galera Mari OAB/MT3.056, dar regular cumprimento ao 

presente feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000345-82.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. B. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. F. (RÉU)

 

JUNTO TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO Nº 201178/2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-19.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ROBERTO VEDOVETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUNTO TERMO DE AUDIÊNCIA PROCEDIMENTO Nº 200613/2018

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001060-27.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. O. (RÉU)

 

Em PDF.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000843-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GREIN MAGRI (AUTOR(A))

LEANDRO GREIN MAGRI (AUTOR(A))

PABLO GREIN MAGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO NASCIMENTO PEREIRA (RÉU)

LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO(A))

VIVIANE LIMA OAB - MT0005299A (ADVOGADO(A))

 

DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA- MT. 

PROCESSO N. 1000843-81.2018.8.11.0018 LATICÍNIOS CEREJEIRAS 

MULTIBOM LTDA., por sua advogada infra-assinada, nos autos da ação 

de indenização que lhe move PABLO GREIN MAGRI E OUTROS, vem 

perante V. Exa., requerer a juntada de sua contestação em PDF para que 

não ocorra perda de imagens nela inseridas. Termos em que, Pede, junte e 

espera deferimento. Juara, 07 de dezembro de 2018. VIVIANE LIMA 

OAB/MT 5.299-B

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000609-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA VEDOVETTO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Segue anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000609-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA VEDOVETTO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Segue anexo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSTACIO BUENO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA RONDOPONTE LTDA (EXECUTADO)

MARIA TEREZINHA DAMASCENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1000816-98.2018.8.11.0018 SENTENÇA Trata-se de 

“Ação de Execução de Título Extrajudicial”, proposta por BANCO DO 

BRASIL S.A. em face de CONSTRUTORA RODOPONTE LTDA e OUTROS, 

qualificados nos autos. Antes da triangularização processual a parte 

autora peticiona nos autos (ID: 16006156), relatando que não possui mais 

interesse na presente ação, pedindo pela extinção do feito. Vieram os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. Sem delongas, verifico dos autos 

que a parte autora declarou que não possui mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, sendo a extinção do feito medida 

que se impõe. Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do NCPC. Custas processuais pelo autor. Transitada em 

julgada, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001074-11.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL DE ARAUJO OAB - 020.211.301-93 (REPRESENTANTE)

CLOVIS AFONSO ROSALVO OAB - 020.203.521-25 (REPRESENTANTE)

 

CERTIDÃO Certifico que nesta data em contato com a Gestora Geral, a 

mesma designou a data de 15.01.2019, às 17 horas para coleta do 

material genético. Juara MT 10 de dezembro de 2018 Sueli A. Mileski - 

Gestora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83865 Nr: 4132-10.2016.811.0018

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Ribeiro Idiarte
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Prestes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de extrato, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77982 Nr: 1094-87.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Alves Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 704-88.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcy Paniagua Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em visto seu retorno de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12871 Nr: 1520-22.2004.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C.Sirena ME (Sirena Comercial 

Agropecuários).

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11354/MT, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9874/B

 Considerando que a publicação fl.181 referente a r.decisão fl.177/179, 

não constou os patronos da requerida conforme fl.95, promovo nova 

publicação para intimação dos nobres advogados Dr. Thalles de Souza 

Rodrigues e Dr. Henrique de Paula Alves Ferreira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63283 Nr: 717-87.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinair Auxiliadora Pereira de Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em visto seu retorno de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28688 Nr: 1164-85.2008.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalina Maceda, NMGdS, Natalia Gonçalves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para apresentar as últimas declarações, 

nos termos do artigo 636 do CPC, conforme decisão fl.216.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55750 Nr: 1969-96.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Cabral dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amiraldo Rezende Nunes, Maristela Mendes de 

Araújo Rezende, Ariovaldo Rezende Nunes, Neiva Nunes Rezende 

Wielewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada da Carta Precatória de fl.148/172, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41563 Nr: 2003-08.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Onofre, Leni Rocha Medrades Onofre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gumercindo Muniz Sampaiore- 

Guiomar Costa Freire Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada da Carta Precatória fl.248/254, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar os patronos das partes da audiência redesignada para o dia 

05.02.2019, às 13h30min, na Comarca de Sinop, Carta Precatória sob o nº 

10556-09.2018.811.0015, conforme Ofício fl.393.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55364 Nr: 1567-15.2012.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerido, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.447,84 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e 

Quatro Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo o valor das custas, R$ 1.223,92 (Um Mil e 

Duzentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Dois Centavos) e valor das 

taxas R$ 1.223,92 (Um Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Noventa e 

Dois Centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo 

de receita (custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa 

e mandar gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 3211-17.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ribeiro Dzovoniarkievicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo de Andrade Assunção, Iluminni 

Empreendimentos e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Augusto Laurindo da 

Silva - OAB:5.939

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.763,84 (Um Mil e Setecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$ 881,92 (Oitocentos e 

Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) e valor das taxas R$ 

881,92 (Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86490 Nr: 5523-97.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes quanto ao retorno de Instância Superior requerendo 

o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 120332 Nr: 7282-28.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBD-VF2, VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEdIeJdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Lenara Janaina Fabiano - OAB:25219/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “O CIRCO NA PONTA DOS PÉS” e JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Porém, 

ressalto que a expedição do referido alvará está CONDICIONADA a 

apresentação da documentação pugnada pelo Ministério Público, qual seja: 

I – Esclareça quanto ao serviço de segurança do local, se houver, 

constando a qualificação do responsável pela atividade e o número de 

agentes contratados;II – Seja juntado declaração do Corpo de Bombeiro 

ou, na falta esta, Laudo de Engenheiro Civil, referente à segurança da 

estrutura do local do evento, com manifestação expressa quanto aos 

riscos;III – Seja fixado horário de permanência dos menores de idade 

desacompanhados de seus genitores ou responsável legal;IV – Comprove 

envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde;V – Seja fixado horário de 

permanência dos menores de idade desacompanhados de seus genitores 

ou responsável legal;VI – Observância das leis de Posturas Municipais no 

que pertine ao volume do Som;VII – Proibição da venda ou cessão gratuita 

de bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, nos 

termos do artigo 19°, da Portaria 002/2018;VIII – Implementação de 

condições de higiene propícia à realização do evento com disponibilização 

de banheiros públicos que deverão ser mantidos limpos e próprios para o 

uso durante todo o período em que o evento será realizado.(...)I. 

NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores e a Polícia Militar 

para realizar FISCALIZAÇÃO contínua no local acerca do cumprimento da 

Portaria n. 002/2018 da Infância e Juventude e das especificações 

contidas nesta decisão.II. PROCEDA-SE a entrega ao organizador do 

evento, encaminhando-se junto cópia da referida Portaria, para aplicação 

do que couber.III. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao requerente. Não 

havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 3486-63.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria dos Santos Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 93596

DESPACHO

INTIME-SE a Autarquia ré para se manifestar acerca do laudo pericial (fls. 

103/106), consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Após, certifique-se e volte-me concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103297 Nr: 8412-87.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,99 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) 

que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze 

Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 140,59 (Cento e 

Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 3486-63.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria dos Santos Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76870 Nr: 648-84.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) que foi condenado na r. sentença. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo o valor das custas, R$ 

600,00 (Seiscentos Reais) e valor das taxas R$ 600,00 (Seiscentos 

Reais). Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita 

(custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa e mandar 

gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68247 Nr: 431-75.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aparecido Tinti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,99 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) 

que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze 

Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 140,59 (Cento e 

Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57175 Nr: 3413-67.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins de Souza, Ademilson Barbosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda - EPP, 

Eduardo Cavalheiro Junior, Weverton Salésio da Silva de Luca, Gedião 

Izaias de Lima, Fábio Alex Sander de Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de ofício fl.113, bem como quanto a juntada 

de fl.114/117, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79106 Nr: 1606-70.2016.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Fátima Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Juara- na pessoa do 

representante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Machado Brazil 

Barboza - OAB:13394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido, concedendo a 

segurança vindicada, para determinar a autoridade coatora que se 

abstenha de interromper o vínculo jurídico da impetrante com o Município 

de Juara, decorrente do anterior exercício dos cargos de escriturária e 

analista, mantendo suas vantagens pessoais adquiridas. Julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Custas pelo impetrado.Sem honorários, consoante sumula 512 do 

STF.Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 12.016/2.009.Sentença sujeita 

ao reexame necessário, cf. § 1°, do art. 14 da LMS.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86147 Nr: 5343-81.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGdS, MGRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

DEFIRO o pleito da Procuradoria do Estado de Mato Grosso.

 Intime-se a Fazenda Pública Estadual conforme requerido às fls. 92/93.

No mais, verifico que foram remetidos equivocadamente os autos a 

Procuradoria do INSS para manifestação (f. 96). Contudo, a intimação 

deverá ser encaminhada a Procuradoria da Fazenda Nacional para que 

manifeste interesse no feito.

Aportando a manifestação das Fazendas Públicas, volte-se concluso para 

homologação da partilha.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39393 Nr: 3413-38.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A, William José de Araújo - OAB:3928/MT

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE JUARA-MT em 

desfavor de BANCODO BRASIL S.A, qualificados nos autos.

O exequente requereu a extinção do feito nos termos do art. 26 da Lei 

6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), às fls. 68, ante o cancelamento da 

CDA.

A parte executada concorda com pedido às fls. 73

É o relatório. Decido.

Trata-se de execução fiscal em que demandam as partes supra 

elencadas, tendo o Exequente, conforme petição retro acostada aos autos 
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(fl. 68), requerido a extinção do processo, em face do cancelamento da 

CDA de nºs 203/2010 e 204/2010.

Ocorrendo o cancelamento, a qualquer título, da respectiva Certidão, deve 

o julgador extinguir a execução, com fundamento no art. 26 da Lei de 

Execução Fiscal, in verbis:

Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO EXTINTA a presente execução 

fiscal, na forma traçada no art. 26 da Lei 6.830/80.

Custas isentas.

 Sem condenação em honorários.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos, 

na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, agência 2836-3, conta 

corrente 18214-1.

Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos, com a respectiva 

baixa na Distribuição.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82174 Nr: 3041-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, Leonardo Zampari Halla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigisfredo Hoepers - 

OAB:39.885-A

 DECISÃO: I) Defiro o pleito ministerial e designo o dia 20.02.2019 às 17h30 

para oitiva da testemunha Clarice Domingues. II) Solicite-se a devolução da 

carta precatória devidamente cumprida no prazo mais exíguo possível. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 1565-74.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Nunes Bezerra, Juliano Garutti de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu JULIANO GARUTTI DE 

OLIVEIRA, para se manifestar acerca da não localização da testemunha 

ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60134 Nr: 2706-65.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Faria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN FARIA DE SOUZA, Cpf: 

04317741105, Rg: 2308416-2, Filiação: Edson Luiz de Souza e de Nilce 

Mari Fatia de Lara, data de nascimento: 12/11/1991, brasileiro(a), natural 

de Brasnorte-MT, solteiro(a), servente de pedreiro/serviços gerais, 

Telefone (66) 9686-3807. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: (...) julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, 

para reconhecer a prescrição das contravenções de vias de fato e do 

crime de ameaça com fulcro nos artigos 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 

119, todos do Código Penal e condenar Jhonathan Faria de Souza, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 

129, caput c/c 329, §2º c/c 163, paragrafo único, III c/c art. 69, todos do 

Código Penal.(...). Quanto ao crime de lesão corporal, fixo a pena de 06 

(seis) meses de detenção. Presente a atenuante da confissão e 

agravante da reincidência o que as compenso e assim a mantenho, ante a 

ausência de causas de diminuição ou aumento da pena.Quanto ao crime 

de dano qualificado, fixo a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) 

dias-multa, ao qual a mantenho ante ausência de atenuantes, agravantes, 

causas de diminuição ou aumento da pena.Quanto ao crime de resistência, 

fixo a pena em 01 (um) ano de detenção, ao qual a mantenho ante a 

ausência de atenuantes, agravantes causas de diminuição e aumento da 

pena.Nos termos do artigo 69 do Código Penal, entendo configurado 

concurso material entre as condutas do acusado, somo as penas acima 

individualizadas, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.O regime de cumprimento será o 

inicialmente semiaberto. (...) Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, devendo o mesmo ser intimado para seu 

pagamento após calculo judicial. (...)Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 6488-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado Ederson Ribeiro de Carvalho, porquanto presentes a 

materialidade e os indícios de autoria, assim como a necessidade de 

garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.Ciência ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Juara/MT, 07 de dezembro de 2018.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 99244 Nr: 6294-41.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Autos nº 6294-41.2017.811.0018 - Código 99244

Recuperando: Paulo Bauer Scheffer

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena tendo como recuperando Paulo Bauer 

Scheffer, condenado a pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão por 

crime hediondo, cujo regime inicial é o fechado.

Observa-se que a defesa do recuperando requer a transferência do 

condenado para estabelecimento prisional de colônia agrícola do Estado 

de Mato Grosso.

Com vistas dos autos, a douta Promotora de Justiça manifestou 

desfavorável ao requerimento defensivo.

É o relato. Fundamento e decido.

O Código Penal no seu art. 33 traz em seu bojo um rol de sistemas penais 

dos quais serão aplicados pelo Estado os condenados.
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 Conforme dispõe a alínea “a” do mencionado artigo considera-se regime 

fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima 

ou média.

É cediço que colônias agrícolas são destinadas a presos em cumprimento 

da pena no regime SEMIABERTO.

No caso do recuperando, observa-se que este atualmente cumpre 

reprimenda em regime FECHADO não havendo previsão legal para o 

deferimento do pedido feito pela defesa.

Desta forma, por ausência de previsão legal, indefiro o requerimento 

defensivo.

Determino a confecção de novo cálculo de pena, uma vez que o 

recuperando teve sua pena majorada pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Juara/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 116668 Nr: 5834-20.2018.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jocemara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI DE SOUSA, Filiação: 

Aparecida Graças de Sousa e Vilson Sousa, brasileiro(a), convivente, 

motorista, Telefone (64)99259-8897. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação do requerido das medidas protetivas concedidas em 

favor da vítima

Despacho/Decisão: I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que o senhor 

CLAUDINEI DE SOUSA deverá se submeter às seguintes medidas: (a) 

proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; 

(b) proibição de freqüentar: a residência e trabalho da ofendida, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica; (c) proibição de 

aproximação da ofendida no limite mínimo de 200 (duzentos) metros de 

distância.II. Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor a 

POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA.II. A ofendida deverá ser 

notificada dos atos processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da 

intimação do advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 

21, Lei n. 11.340/2006).III.O agressor deverá ser intimado pessoalmente 

acerca das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de 

que o descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá 

implicar na decretação de sua prisão preventiva ou permanência desta, 

nos termos do artigo 20 da referida lei.IV. Considerando o que preceitua o 

artigo 18, inciso III da Lei n.º 11.340/2006, cientifique-se o Ministério 

Público, possibilitando, assim, a adoção das medidas que denotar 

pertinentes.V. Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto 

às diligências legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese alguma, 

entregar intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei 

n.º 11.340/06).VI. Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, 

cientificando-lhe do teor da presente decisão.VII. Expeça-se o 

necessário.VIII. Cumpra-se com a máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jefferson Lucas de 

Lima Evangelista, digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2018

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104587 Nr: 335-55.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zacarias Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado ZACARIAS 

SEBASTIÃO DA SILVA nas penas do artigo 129, § 9º e 147, ambos do 

Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha. [...] Não verifico 

a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inexistem 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu 

condenado definitivamente a pena de 7 (sete) meses de 

detenção.Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas 

em análise, deve o réu cumprir 10 (dez) meses de detenção, por 

necessária e suficiente a repreender suas condutas.Em análise 

novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como dos 

artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, 

estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.Em face 

da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas de 

direito (CP, 44). Revendo o posicionamento deste Juízo, entendo ser mais 

benéfico ao acusado o cumprimento da reprimenda imposta sem a 

substituição da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, porquanto o 

sursis faz com que a sentenciado compareça ao menos dois anos perante 

o Juízo, enquanto a pena imposta é de apenas dez meses de 

detenção.Nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, fixo em 

favor da ofendida o valor de 1 (um) salário mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração.Condeno o réu em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Por fim, concedo ao 

acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o 

trânsito em julgado:Oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto 

no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais) e;Expeça-se guia de execução penal;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 86582 Nr: 5561-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 Cód. 86582

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Cirne Delmar Marafiga, em que se apura a prática do delito descrito no art. 

217-A, caput, c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal.

A prisão do denunciado foi revogada no dia 07 de abril se 2017, mediante 

a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o uso de 

tornozeleira eletrônica. (ref. 97)

A defesa do acusado requereu a retirada do aparelho de monitoramento 

eletrônico, tendo em vista o lapso transcorrido e a sua desnecessidade, 

eis que o denunciado se apresenta em Juízo mensalmente para informar 

seu endereço e local de trabalho, bem como pelo fato de o réu sempre 

comparecer a todos os atos processuais. (ref. 231)

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi favorável ao pleito 

defensivo, desde que mantida as demais medidas impostas. (ref. 234)

 Eis breve relato. Fundamento e decido.

Compulsado os autos, observa-se que o denunciado faz o uso do 

mencionado equipamento eletrônico há mais de 01 (um) ano e não há 

qualquer informação de transgressão as regras e ante o parecer 

favorável do Ministério Público, entendo ser o caso de deferimento do 

pleito.

Diante do exposto, baseando-se no princípio do senso de 

responsabilidade, defiro o pedido para retirada da tornozeleira eletrônica, 

mantendo incólumes as demais medidas cautelares impostas fixadas na 

decisão de ref. 97.

O réu deverá comparecer na Cadeia Pública de Juara para que a retirada 

do referido equipamento.

Intime-se a vítima desta decisão.

Intimem-se o acusado e o seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92612 Nr: 2962-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bauer Scheffer, Joelto Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Promovo a intimação dos advogados, para informarem o endereço do réu 

Joelto e das testemunhas não localizadas, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111588 Nr: 3738-32.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleone Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Vistos etc,

Nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/98, designo audiência para 

oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo para o 

dia 26 de março de 2019, às 13h40min.

 Intime-se o acusado advertindo-o que deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado, na impossibilidade de fazê-lo ser-lhe-á 

nomeado defensor dativo.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83262 Nr: 3702-58.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Juara - MT

Terceira Vara

 CAMPANHA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA, PERÍODO DE 26 A 

30 DE NOVEMBRO

Objetivo:

 Ampliar o diálogo e a consciência pública no permanente compromisso da 

Justiça com a realização da paz, em todos os lares e em todas as 

relações humanas.

Reg. Geral de Processos Criminais : 3702-58.2016.811.0018

 Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Rivair da Silva Alves

Advogado: MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN

 Vistos etc,

Recebo o recurso de apelação de ref. 65, interposto pela defesa nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 97058 Nr: 5165-98.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Vistos etc,

Recebo o recurso de apelação de ref. 60, interposto pela defesa nos 

efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se a defesa para apresentar razões no prazo de 8 (oito) dias.

Intime-se, após, o Ministério Público para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103173 Nr: 8360-91.2017.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elias Antonio de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da 3° Vara Criminal de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:23.070, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8360-91.2017.811.0018 – Cód. 103173

Requerente: Elias Antônio de Castro

Espécie: Pedido de restituição

Vistos etc,

ELIAS ANTÔNIO DE CASTRO, qualificado nos autos, por meio de 

advogado constituído, requer a restituição de um aparelho celular, 

apreendido nos autos de código 80844, que se apurou o delito de tráfico 

de drogas.

O requerente argumenta que pelo fato de ter sido absolvido no crime pelo 

qual foi denunciado (tráfico de drogas), faz jus à pretendida restituição.

Instado a manifestar, a representante do Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pleito defensivo (ref. 30).

É O RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A restituição é cabível quando a coisa apreendida não interessar ao 

processo (CPP, art. 118), bem como não tenha sido adquirida com 

proventos de infração, é a ilação que se chega do disposto no art. 121 do 

CPP, ou seja, desde que provada a origem lícita do produto.

Observa-se que o acusado foi absolvido em Primeira Instância por falta de 

provas (ref. 244 dos autos de código 80844). O Ministério Público interpôs 

recurso visando reformar a sentença prolatada, contudo, o Egrégio 

Tribunal de Justiça manteve a sentença absolutória. Assim, observa-se 

que é cabível o pedido de restituição.

DISPOSITIVO.

 DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, defiro 

o pedido de restituição, julgando extinto o presente feito por sentença com 

resolução do mérito.

Expeça-se mandado de restituição do bem.

Após, a assinatura do termo, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências. Cumpra.

 Juara/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000585-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ZUCOLOTTO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000585-21.2016.8.11.0025. AUTOR(A): RAFAEL 

ALVES DE SOUZA RÉU: ADEMAR ZUCOLOTTO VISTOS. Trata-se de ação 

monitória proposta por Rafael Alves de Souza em face de Ademar 

Zucolotto, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento, mesmo devidamente intimada, deixou a parte requerente de 

promover os atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante certidão 

inclusa (ID. 10927358). Relatados, DECIDO. DIANTE DO EXPOSTO, 

havendo abandono da causa por mais de trinta dias por negligência da 

parte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que 

o requerente não comprovou a hipossuficiência alegada, INDEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. Oportunamente, recolhidas as custas 

processuais devidas, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. RIEDI & CIA. LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILDO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000644-38.2018.8.11.0025. REQUERENTE: I. RIEDI 

& CIA. LTDA. REQUERIDO: ANILDO ZIMMERMANN V I S T O S, Cumpra-se 

na íntegra o despacho de ID. 13393236, intimando a parte autora para 

recolher a diligência do meirinho, no prazo de 5 dias e, após, 

encaminhe-se o mandado à Central para o devido cumprimento. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000381-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOSÉ DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000381-40.2017.8.11.0025. AUTOR(A): JOSÉ DE 

JESUS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de 

ação cominatória de obrigação de fazer, manejada pelo Ministério Público 

Estadual em favor de José de Jesus em face dos entes federativos 

apontados no polo passivo da demanda (Estado de Mato Grosso e 

Município de Juína), por meio da qual visa obter comando judicial que 

imponha o fornecimento de medicamento apontado como necessário ao 

tratamento de câncer do tipo linfoma não hodgkin de pequenas células 

(CID -10 C83). Narra a inicial, que o substituído faz tratamento contra 

câncer e necessitava ao tempo do ajuizamento da ação, a disponibilização 

urgente do medicamento rituximabe 600mg, pelo período de oito meses 

consecutivos, com risco de morte em caso de não dispensação do 

fármaco. Verbera que o paciente é carente de grandes recursos 

financeiros, porquanto recebe benefício assistencial de um salário mínimo 

por mês e não possui condições de arcar com o custo da medicação que 

é de aproximadamente R$ 2.500,00 cada dose/ injeção. Por fim, revela ter 

recebido resposta negativa da Secretaria Municipal de Saúde de Juína-MT 

quanto ao pedido de fornecimento do remédio, porque, segundo os órgãos 

públicos, o medicamento não seria fornecido pela rede municipal, mas sim 

central estadual de medicamentos de alta complexidade. Invocando o 

direito universal de acesso à saúde pública, consagrado no art. 196 da 

CF/88, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela, para a concessão das 

injeções, bem como a sua confirmação em sede de mérito, bradando pela 

supremacia topológica do direito à vida e à dignidade da pessoa humana 

na hierarquia constitucional vigente. Antes de se proceder a citação dos 

réus e a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

determinou-se a colheita de parecer técnico junto ao órgão de consulta 

(NAT-JUS), o qual informou que a medicação pleiteada é assegurada pelo 

SUS por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF), cuja aquisição e distribuição seria encargo do Estado de Mato 

Grosso e, ao final, sinalizou que o fármaco não é assegurado pelo SUS 

para o CID do autor. (ID. 6678049). Nesse passo, deferiu-se a medida de 

urgência, cominando aos entes estatais a obrigação de fornecimento do 

remédio, sendo citados os entes federativos arrolados no polo passivo da 

demanda. A posteriori, o Parquet informou o agravamento do quadro 

clinico do substituído e requereu a constrição de verba pública, dos cofres 

municipais e estaduais, no montante de R$ 13.127,19 para aquisição do 

remédio na rede privada, ante à mora no cumprimento da ordem judicial 

pelos réus, o que foi acolhido pelo juízo que presidia o feito. Registre-se, 

que devidamente citados, apenas o Município de Juína apresentou 

contestação, aduzindo, em síntese, que a medicação solicitada faz parte 

do elenco de medicamentos de alto custo, cuja competência é do 

Estado-Réu em fornecê-la. Já o Estado de Mato Grosso não apresentou 

defesa. Impugnando a contestação, o autor rechaçou os argumentos do 

ente estatal e requereu o julgamento antecipado da lide. É o que havia a 

relatar. Fundamento e decido Relatados os fatos processuais relevantes e 

se tratando de questão atinente ao sempre polemico direito de acesso à 

saúde pública por meio de intervenção judicial para controle das 

obrigações constitucionalmente impostas aos entes federados, 

apresenta-se como dever legal o julgamento direto da lide, porque duração 

razoável e eficiência na prestação jurisdicional são garantias 

constitucionais dos litigantes e compõem a ideia de devido processo legal 

prometida na Carta Magna vigente. Dito isso, afere-se da análise dos 

autos, que o ente municipal arguiu em sua contestação a ilegitimidade 

passiva, porque, malgrado a sólida jurisprudência das Cortes Superiores, 

permanece o Município, a discutir e negar a existência de solidariedade 

obrigacional entre ele e o Estado-membro no regime do SUS. A esse 

respeito, trago à colação o entendimento sufragado pela Corte Suprema 

no julgamento da Suspensão de Segurança n. 228/2008: “A competência 

comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, 

da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são 

responsáveis solidários pela saúde junto ao indivíduo e à coletividade e, 

dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir 

é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de 

prestações na área de saúde. (Suspensão de Liminar no 228, julg. 

14/10/2008, publ. 21/10/2008). Como reforço da ideia de que a alegada 

descentralização do sistema público não significa nem representa divisão 

de responsabilidades e sim de atribuições e competências, na esteira do 

que já salientou o Min. Gilmar Mendes o fato de ser descentralizada a 

prestação de saúde pública e de serem distintas as repartições do bolo 

orçamentário destinado à esse ramo dos serviços públicos, inclusive com 

percentuais diferentes a cada ente federativo “apenas reforça a 

obrigação solidária e subsidiária entre eles”, razão porque, malgrado a 

insistente afirmação de que medicamentos desta ou daquela natureza 

sejam obrigação de um ou de outro ente federativo, não merece acolhida 

os alaridos da municipalidade, devendo ser reafirmada a solidariedade 

imposta por lei quanto ao dever prestacional consagrado no Texto 

Constitucional. Sendo assim, rejeito a preliminar e passo ao juízo de fundo, 

que pelo já relatado acima se mostra matéria de fácil compreensão, já que 

a discussão repousa sobre matéria já bastante consolidada na 

jurisprudência nacional, uma vez que como restou comprovado nos autos, 

o medicamento acha-se inserto na relação nacional de medicamentos do 

SUS, não se tratando de droga experimental nem escolha aleatória ou 

arbitrária do paciente. Dito isso, novamente se põe à análise a difícil e 

sempre controversa questão da extensão dos direitos prestacionais 

consagrados na Constituição de 1.988, em especial quando confrontados 

com outros valores constitucionais clássicos, como, por exemplo, a 

independência/autônoma dos poderes republicanos no exercício de suas 

atribuições essenciais. E quando se revelam tais colisões entre direitos 

fundamentais clássicos, há que se reconhecer que não obstante as 

multifacetas que o debate permite aquilatar, parece ser consolidado no 

constitucionalismo moderno o entendimento de que direitos constitucionais 

não se sobrepõem de modo a aniquilar uns aos outros; eles se 

harmonizam, se justapõem, se interpretam concretamente, de modo a que 

a sagração de um nunca signifique a negação do outro. Trata-se, em 

síntese, da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da ponderação 

segundo a consagrada doutrina de Alexy, verbis: “O exercício da 
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ponderação é sensível à idéia de que, no sistema constitucional, embora 

todas as normas tenham o mesmo status hierárquico, os princípios 

constitucionais podem ter "pesos abstratos" diversos. Mas esse peso 

abstrato é apenas um dos fatores a ser ponderado. Há de se levar em 

conta, igualmente, o grau de interferência sobre o direito pretendido que a 

escolha do outro pode ocasionar. Por fim a ponderação deve ter presente 

a própria confiabilidade das premissas empíricas em que se escoaram os 

argumentos sobre o significado da solução proposta para os direitos em 

colisão” (MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mátires; BRANCO, 

Paulo Gustavo Gonet, Curso de Direito Constitucional, 1ª ed., ed. Saraiva) 

Dito isso e recordando que essa ponderação não se presta a, 

simplesmente, repetir fórmulas e discursos pré-elaborados, de finitude das 

riquezas, de reserva do possível ou limites práticos dos direitos sociais, 

porque, na dicção precisa da Suprema Corte, as normas veiculadas no 

Texto Constitucional não podem ser solapadas ou ignoradas pelo 

administrador público a ponto de se tornarem “promessas constitucionais 

vazias e irresponsáveis”, calha pontuar que a promessa concreta e 

efetiva do Texto Constitucional de asseguração e garantia de direitos 

sociais mínimos, especialmente a Saúde Pública como prerrogativa 

individual e coletiva de todo cidadão, não se trata de um mero signo 

jurídico, mas sim, expressa-se como corolário material do conceito de 

dignidade da pessoa humana, sobreprincípio e fundamento da 

organização constitucional pátria. Sobre o tema, ensina Ingo Wolfgan 

Sarlet: “(...) Em que pese a circunstância de que a situação topográfica do 

dispositivo poderia sugerir uma aplicação da norma contida no art. 5º, § 

1º, da CF apenas aos direitos individuais e coletivos (a exemplo do que 

ocorre com o § 2º do mesmo artigo), o fato é que este argumento não 

corresponde à expressão literal do dispositivo, que utiliza a formulação 

genérica ‘direitos e garantias fundamentais’, tal como consignada na 

epígrafe do Título II de nossa Lex Suprema, revelando que, mesmo em se 

procedendo a uma interpretação meramente literal, não há como sustentar 

uma redução do âmbito de aplicação da norma a qualquer das categorias 

especificas de direitos fundamentais consagradas em nossa Constituição 

(...)”. (SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7ª 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 274). Assim, não 

reconhecer a existência de um mínimo de conteúdo determinável do direito 

à saúde, constituiria flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana, 

já que ao art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, deve-se dar uma 

interpretação sistemática e teleológica, estendendo seus efeitos para 

todos os direitos fundamentais, inclusive aos direitos sociais e, em 

especial, ao direito à saúde. Fixadas essas ideias centrais, ao se 

compulsar os autos, denota-se a presença daquilo que, infelizmente, se 

identifica como a causa originaria da escalada da muitas vezes 

equivocada judicialização de políticas públicas, qual seja: a omissão 

injustificável do Estado. Vale dizer: ao contrário de muitas situações que 

cotidianamente desembocam no Judiciário, na hipótese em tela, o autor 

busca, unicamente, o acesso, a dispensação de remédio que está 

elencado na RENAME e na CEAF e que a péssima gestão pública de saúde 

simplesmente deixa faltar, porque não são adquiridos lotes do fármaco ou 

por qualquer outra barbeiragem dos administradores de plantão. Eis o nó 

górdio: não estamos a tratar, ao que ressai do feito, de reserva do 

possível e distribuição equânime da riqueza pública que, de fato, é finita. 

Aqui o que há é simplesmente omissão dos entes públicos em manter 

atualizado e renovado o estoque de medicamentos padronizados, que 

constam expressamente da listagem oficial do serviço único de saúde 

pública. E se assim o é, a solução se apresenta bem mais simplória e 

induvidosa, ou seja, por mais que direitos individuais devam ser 

assegurados na medida em que não inviabilizem os direitos da 

coletividade, tal premissa não se presta a, simplesmente, permitir que a 

Administração Pública demita-se, por completo, do dever de prestar saúde 

aos seus cidadãos, sem apresentar motivação idônea a tanto. 

Registre-se: o remédio pretendido (rituximabe), faz parte do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas, aprovado pela Portaria n. 966 de 

30.09.2015 e está previsto na relação dos medicamentos excepcionais 

fornecidos pela farmácia de alto custo e na RENAME, e, portanto, não 

demanda nada além de aquisição pelos entes públicos e sua dispensação 

e se eles não cuidaram em fazer aquilo que é sua obrigação 

constitucional, então a intervenção jurisdicional se mostra justa e 

adequada, porque a desídia administrativa não é motivo razoável e justo a 

desobrigar o Estado do seu dever constitucional de prestação universal e 

gratuita da saúde, porque a ideia de ‘reserva do possível’ não se presta a 

chancelar a omissão ou a incompetência estatal na asseguração dos 

direitos mínimos garantidos no Texto pátrio, como resume a celebre e 

elegante assertiva do decano da Corte Suprema, ao julgar a ADPF 175, 

segundo quem “o caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 

Carta Política não pode converter-se em promessa institucional 

inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas 

expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira 

ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever por um gesto de 

infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 

Estado” (Min. Celso de Mello). Posto isso, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, extingo o processo com julgamento de mérito, para JULGAR 

PROCEDENTE a pretensão verbalizada na inicial e compelir aos réus 

(Estado de Mato Grosso e Município de Juína) a fornecerem ao paciente o 

medicamento do qual necessita para tratamento do câncer que lhe 

acomete (Rituximabe 600mg), seja pela entrega do fármaco diretamente ao 

paciente, seja, pelo bloqueio de verbas públicas necessárias à aquisição 

do medicamento nas redes privadas de farmácias e drogarias, ante a 

inércia do Estado em cumprir ordens judiciais, especialmente as de Saúde. 

Por se tratar de ação civil, isento o autor do pagamento de custas ou 

honorários (artigo 18 da Lei nº. 7.347/85). Transitada em julgado, 

arquive-se. Na hipótese de haver pedido de cumprimento da sentença, os 

autos deverão ser remetidos ao JEC para processamento, em atenção ao 

disposto na Resolução n. 004/2014/Tribunal Pleno-TJMT. P.I.C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000633-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000633-43.2017.8.11.0025. AUTOR(A): LEDIANE 

MUNIZ DE SOUZA RÉU: REINALDO DE SOUZA MACHADO V I S T O S, 

Depreende-se da certidão de ID. 13332953, que a autora compareceu na 

Secretaria e informou que o requerido reside no endereço declinado na 

inicial, porém, é encontrado somente nos finais de semana porque trabalha 

em fazendas da região. Sendo assim, remetam-se os autos ao CEJUSC 

para designação de audiência de conciliação. Empós, cite-se e intimem-se 

as partes na forma determinada na decisão de ID. 8291009, 

observando-se que o requerido deverá ser citado e intimado na forma do 

§2º, do art. 212 c.c. art. 216 do Código de Ritos. Ciência ao Parquet. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAWA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000681-02.2017.8.11.0025. REQUERENTE: DAWA 

RIKBAKTATSA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTOS. Ciente do recurso 

de apelação interposto pela autora na petição de ID. 14072841. Nos 

termos do artigo 1.010, §1º, do CPC, intime-se o recorrido para apresentar 

suas contrarrazões recursais, no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, 

com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de estilo. Às 
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providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000405-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO TURU RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000405-68.2017.8.11.0025. REQUERENTE: INACIO 

TURU RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

VISTOS, Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídico-contratual cumulada com pedido de indenização, verbalizada por 

Inácio Tuku Rikbakta em face do Bradesco Financiamentos S/A, por meio 

da qual busca a demandante o reconhecimento da invalidade de 

instrumento contratual gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo 

requerido (contrato de nº 764689762), consistente em modalidade de 

mútuo bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 6.084,97, com 

parcelas mensais de R$ 186,20 em 60 prestações. Em sede de 

contestação não foram alegadas preliminares ou matérias prejudiciais de 

mérito, estando o processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento e presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade da relação constituída, bem como correlatas 

condições da ação. Assim, não havendo preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, DECLARO SANEADO O FEITO, nos termos do art. 

357, do CPC e, fixo como pontos controvertidos: i) a existência de relação 

jurídica entre os litigantes; ii) validade do contrato firmado entre eles; iii) 

presença dos pressupostos autorizadores da reparação civil; Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do 

STJ “a inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está 

no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a 

inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que 

serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos 

do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP)”, deste modo, no caso em análise, 

não há verossimilhança alguma nas alegações perpetradas pelo autor, 

que se resumiu a afirmar que não realizou a contratação porque ela seria 

eletrônica e feita por terminais remotos, INDEFIRO o pedido de inversão do 

ônus probatório, cabendo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos 

do seu direito. Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000697-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. A. AMORIM DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXECUTADO)

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000697-19.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: T. L. A. AMORIM DOS SANTOS & CIA 

LTDA - ME, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS, TUANNA 

LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS VISTOS. Trata-se de ação 

executiva de título extrajudicial verbalizada pelo Banco Bradesco S.A. em 

face de T.L. Amorim dos Santos & Cia Ltda e outros. As partes informaram 

nos autos, a realização de acordo extrajudicial requestando a sua 

homologação e suspensão da execução até o cumprimento integral da 

avença - ID. 13932127. Diante do exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para que 

produza os efeitos legais e de direito. Por consequência, suspendo o 

processo pelo prazo fixado para cumprimento voluntário da obrigação, 

devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem 

baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. 

Findo o prazo do acordo (18.12.2020), intime-se o autor para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e nada sendo 

requerido, certifique-se e remetam os autos conclusos para extinção. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE AMORIM JUNIOR (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000145-54.2018.8.11.0025. AUTOR(A): JOAO 

BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA - ME, ANTONIO DE AMORIM JUNIOR V I S T O S, Manifesta-se o 

autor pela aplicação de multa ao requerido Antônio de Amorim em razão da 

ausência injustificada na audiência de conciliação e, na hipótese do aviso 

de recebimento da citação da ré Transportes Rio Manso retornar positiva e 

com tempo hábil, requer a penalidade seja dirigida a ela também. Extrai-se 

da certidão de ID. 16587709, que o réu Antônio Amorim compareceu na 

data aprazada, porém, chegou depois do horário marcado solicitando, na 

oportunidade, a designação de uma nova data para realização da 

solenidade. Doutro lado, verifica-se que a citação da empresa de 

Transporte Rio Manso se deu em 06.11.2018 (ID. 16721321), sendo que a 

audiência conciliatória estava agendada para o dia 07.11.2018, ou seja, 

não foi respeitado o prazo previsto no art. 334, caput, do CPC. Diante 

deste panorama fático e para evitar futuras alegações de nulidade 

procedimental indefiro o pedido de aplicação de penalidade aos 

demandados e, via de consequência, determino a remessa do feito ao 

CEJUSC para designação de nova audiência de conciliação, observando 

os prazos para cumprimento dos atos processuais que alude o art. 334, 

do CPC. Ciente da decisão que julgou procedente o AI n. 

1007419-47.2018.8.11.0000 para conceder ao autor os auspícios da 

gratuidade judiciária, anote-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE LOCACAO E REVENDA DE VEICULOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

RESPOSTA BACENJUD

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA (RÉU)
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JOAO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SANDRA DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000261-60.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: SANDRA DE OLIVEIRA, JOAO JOSE DE OLIVEIRA, 

EDNA PEDRO DE OLIVEIRA VISTOS. Trata-se de ação de cobrança 

verbalizada pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena - AJES em face de Sandra de Oliveira Costa e outros, visando o 

recebimento dos serviços educacionais impagos. A autora informou nos 

autos, a realização de acordo extrajudicial com os requeridos requestando 

a sua homologação e, após o cumprimento integral da avença pugnou pela 

extinção do feito - ID. 14533764. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para 

que produza os efeitos legais e de direito. Por consequência, suspendo o 

processo pelo prazo fixado para cumprimento voluntário da obrigação, 

devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem 

baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. 

Findo o prazo do acordo (01.02.2020), intime-se a autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

remetam os autos conclusos para extinção. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001091-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001091-60.2017.8.11.0025. AUTOR(A): GIRLENE 

MONTEIRO DA SILVA RÉU: ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP VISTOS. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada 

com pedido de indenização por danos materiais verbalizada por Girlene 

Monteiro da Silva em face de Atualy Comércio e Representações Ltda. Em 

audiência de conciliação as partes compuseram objetivando por fim a lide 

para reconhecerem que não existem débitos e créditos a serem 

reclamados por ambos litigantes e pugnaram pela extinção da ação com 

julgamento do mérito. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação firmada 

entre as partes para que produza os efeitos legais e de direito extinguindo 

o feito com resolução do mérito , nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Transitada em 

julgado, arquive-se. P.I.C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001539-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA BRINGEL SOUSA (RÉU)

JOSE SOARES DE SOUZA (RÉU)

DENIS BRINGEL SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juina - MT 

Processo PJe nº 1001539-33.2017.8.11.0025 ISOLETE ARCENO DE 

SOUZA, já qualificada nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO que promove 

contra JOSE SOARES DE SOUZA e outros (2), através de seu advogado 

que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de V. Exa. em 

atendimento às exigências da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (id 

14369305), mais precisamente da exigência do INTERMAT para fins de 

emitir a CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO, requer a juntada dos 

seguintes documentos exigidos: 1 - Planta e Memorial, plano topográfico 

local e uma coordenada UTM no centro da área ou vértice; 2 - Certidão da 

matrícula do imóvel quando houver, com expedição não superior a 60 

(sessenta dias); 3 - Comprovante original de taxa de emissão da certidão 

ou justificativa de isenção nos moldes do inciso II, alínea “a”, do art.5º, e 

Resolução nº 01/2018 do INTERMAT; P. Deferimento. Juina – MT, 1 de 

dezembro de 2018. pp. Advª. Nirlei de Fátima Franco OAB/MT 5389

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000426-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA FORCELLINI HERMES (EXECUTADO)

ANGELICA DEISSE HERMES (EXECUTADO)

SERGIO JOSE HERMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000426-10.2018.8.11.0025. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: ANGELICA DEISSE HERMES, MARIA 

ANGELA FORCELLINI HERMES, SERGIO JOSE HERMES VISTOS. Trata-se 

de execução de título extrajudicial verbalizada pela Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES em face de Angelica 

Deisse Hermes e outros, na qual postula a demandante a excussão de 

contrato de serviços educacionais. A exequente informou nos autos, a 

realização de acordo extrajudicial com os executados requestando a sua 

homologação e, após o cumprimento integral da avença pugnou pela 

extinção do feito - id. 13222939. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação firmada entre as partes para 

que produza os efeitos legais e de direito. Por consequência, suspendo o 

processo pelo prazo fixado para cumprimento voluntário da obrigação, 

devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem 

baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. 

Findo o prazo do acordo (05/08/2019), intime-se exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

remetam os autos conclusos para extinção. Em tempo, certifique-se a 

Secretaria se houve pagamento das parcelas referente as custas 

judiciais. Caso contrário, tornem-me conclusos. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001089-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DAMIANI (EXECUTADO)

LAZARA SOARES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001089-90.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VILMAR DAMIANI, LAZARA SOARES DA 

CUNHA VISTOS. Trata-se de execução de título extrajudicial verbalizada 

pelo Banco Bradesco S/A em face de Vilmar Damiani e outro, na qual 

postula o demandante a excussão da cédula rural pignoratícia e 

hipotecária n. 201405023. O exequente informou que realizou acordo 

extrajudicial com os executados, no qual foi pactuado o pagamento 

integral e parcelado da dívida em cinco parcelas anuais, vencendo a 

primeira em 25.08.2018 e a última em 25.08.2022 e, requereu a suspensão 

do feito pelo prazo da avença - id. 11919709. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a transação judicial realizada entre as partes e determino a 

suspensão do procedimento, pelo prazo fixado para cumprimento total da 

obrigação (art. 922, CPC), devendo os respectivos autos serem 

ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo do acordo 

(25.08.2022), intime-se exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos 

conclusos para extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 
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Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129613 Nr: 2261-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 Processo nº: 2261-84.2017.8.11.0025 (Código: 129613)

Embargante: Paulo Renato Ribeiro

Embargada: Gleida Mariza Costa

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de terceiro aviados para proteção possessória 

reivindicada pelo autor, que foi julgada procedente e acha-se pendente de 

subida e julgamento do recurso de apelação aviado pela requerida, que é 

a legítima proprietária da área total de 23,47 hectares do “Lote 49”, 

conhecido como imóvel onde funcionou o “Clube de Campo Sana Fé”, 

nesta cidade.

De plano, havendo recurso contra a sentença de mérito, intime-se o 

recorrido a contra-arrazoar o apelo e, depois, estando regular o feito, 

remeta-se ao TJMT, com as nossas homenagens.

Antes, porém, expeça-se mandado de constatação in loco da alegada 

ocorrência de nova invasão de terra na área em litígio, na medida em que, 

como é fato notório na Comarca, depois de mais de duas décadas de 

disputas judiciais, a questão dominial e possessória na região dos 23,47 

hectares conseguiu ser resolvida com foros de definitividade, não sendo 

razoável que o Judiciário mantenha-se inerte até uma nova leva de 

demandas judiciais sobre o mesmo tema.

Desse modo, determino ao Oficial de Justiça a quem coube a distribuição 

que cumpra, com urgência, o mandado, elaborando auto de constatação 

em relação à área ameaçada/invadida, para averiguar se existem novos 

ocupantes na região, e a que título se acham na área, de tudo certificando, 

e existindo indícios de novas invasões, expeça-se ofício à DelPol do 

Município de Juína/MT para apuração de eventual cometimento de delitos 

na região, seja o definido no art. 161, III, do CP seja aquele delineado no 

art. 330 do mesmo Codex.

Feito isso, e juntadas as contrarrazões ou certificado o decurso do prazo, 

remetam-se os autos à instância de revisão.

Cumpra-se.

Juína (MT), 07 de dezembro de 2018.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102867 Nr: 3683-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Processo nº 3683-02.2014.811.0025 – Código 102867

Exequente: José Antônio de Barros

Executado: Banco do Brasil S.A.

VISTOS,

Cuida-se de embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença.

Conforme se dessume dos autos, a parte devedora quitou débito 

exequendo, bem como o credor postulou pelo levantamento dos valores 

depositados em Juízo.

Por tais razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do 

feito é medida impositiva.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com 

arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor na forma requerida às fls. 135, para 

saque do valor depositado às fls. 133/134.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

P. I. C.

 Às providências.

Juína/MT, 08 de outubro de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112595 Nr: 3958-14.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA RONCHI DIAS - 

OAB:2.738/RO, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - OAB:MT/21.066, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, Maike Francisco 

Lipsch - OAB:MT0018081O, PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Vistos.

Analisando os autos, verifica-se que a Apelada postulou pela

realização da audiência de conciliação na Comarca de Juara, uma vez que 

seu

deslocamento para Cuiabá seria custoso.

Assim, em busca da solução dos conflitos por meio da

autocomposição, oficie-se à Comarca de origem para que agende 

audiência de

mediação/conciliação, intimando as partes litigantes para participarem.

Após a realização do ato, com a urgência que o caso requer,

retornem os autos conclusos para julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Novembro de 2018.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81992 Nr: 1757-88.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORETTI NUNES & DAVI LTDA - ME, ITAMAR 

FRANCISCO AGIDIO NUNES, AMAURI EGÍDIO NUNES, ABGAIL APARECIDA 

MORETTI, FELOMENA MARIA MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DOS ESPELHOS DA 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD, JUNTADOS ÀS FLS. 199/209.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102642 Nr: 3498-61.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BARBOSA DE SOUZA, RAQUEL 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 
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- OAB:21.432/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 [...]Devidamente homologada a avença, aportou aos autos manifestação 

do autor informando que os requeridos, em manifesto descumprimento ao 

acordo firmado, alienaram o bem a terceiro e evadiram-se do município, 

razão porque requereu sua imissão na posse do imóvel em questão. 

Juntou aos autos cópia do contrato firmado pelos requeridos com o 

terceiro – Sr. Willian Gabriel da Silva, bem como do boletim de ocorrência 

registrado.Instados a se manifestarem sobre os fatos narrados, a 

procuradora dos requeridos se limitou a informar que não possui mais 

contato com seus clientes, deixando de apresentar qualquer impugnação 

(fls. 182 e 184).É a suma do relatório.Decido.De início há que se salientar 

que a justificativa apresentada pela patrona dos requeridos não merece 

acolhimento e isso porque é dever do advogado manter o devido contato 

com o seu cliente para cumprimento de prazos processuais, não cabendo 

ao Judiciário tal incumbência.Passada essa premissa, de uma breve 

análise ao contrato carreado às fls. 175 e ao boletim de ocorrências de 

fls. 176, resta patente o descumprimento pelos requeridos do acordo 

firmado entre as partes, e como nos termos da avença restou assinalado 

que durante o período de permanência dos réus no imóvel (até 

30/07/2020), essa condição seria equiparável à relação de inquilinato, 

tendo sido o imóvel, absurdamente, ‘alienado’ a non domino a terceiro, é 

evidente a quebra das condições contratadas e, portanto, como 

consequência hialina da relação obrigacional ajustada, a imissão do 

proprietário na posse do bem é medida que se impõe.Portanto, expeça-se 

mandado de imissão na posse em favor do exequente do imóvel descrito 

na exordial, podendo o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça, caso entenda 

necessário, solicitar reforço policial para o cumprimento, intimando-se o 

exequente a providenciar os meios necessários para desocupação do 

bem.Às providências.Juína/MT, 10 de dezembro de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86927 Nr: 879-32.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: *JOAQUIM PEREIRA, MARIA DAS VIRGENS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUINA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Processo nº 879-32.2012.8.11.0025 (Cód. 86927)

REQUERENTE: Joaquim Pereira e outra

REQUERIDO: Cooperativa Agropecuária Mista Juína Ltda.

 USUCAPIÃO

VISTOS.

Considerando que a decisão que nomeou o(a) advogado(a) Eder Moura 

Paixão Medeiros não arbitrou honorários em seu favor, fixo-os, desde já, 

no valor equivalente à 08 URH, em conformidade com a tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do 

Provimento nº. 09/2007-CGJ.

Expeça-se certidão em favor do defensor dativo, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Após, nada mais sendo requerido no prazo de 05 dias, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118174 Nr: 353-26.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR RONDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Autos nº 353-26.2016.811.0025 (Cód. 118174)

EXEQUENTE: Ministério Público Estadual

EXECUTADO: Leocir Rondini

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Acolho o parecer ministerial de fl. 57. Intime-se o executado para 

comprovar a regularização da utilização do poço artesiano existente junto 

à Rondini & Cia Ltda. perante a SEMA, juntando, no prazo de 05 dias, o 

respectivo protocolo do projeto de cadastramento, sob pena de 

suspensão das atividades da empresa e lacração do local até que a 

obrigação seja cumprida em todos os seus termos.

Após, abra-se vista Ministério Público para manifestação.

Às providências.

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87644 Nr: 1650-10.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA BRASIL 2009 COMERCIO DE 

MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 5002-78.2009.811.0025 (Cód. 51690)

CREDOR: Canopus Administradora de Consórcio Ltda.

DEVEDOR: Aparecida Sonia da Silva

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Considerando que a devedora, mesmo regularmente citada (fl. 46), foi 

revel na fase de conhecimento, nos termos do artigo 513, inciso II, do CPC, 

intime-a por carta com aviso de recebimento, para cumprir voluntariamente 

a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a correspondência de intimação retorne sem cumprimento porque a 

devedora se mudou do endereço em que foi citada, sem, contudo, 

previamente comunicar tal fato ao Juízo, desde já considero válida sua 

intimação e, transcorrido o prazo legal sem o devido pagamento, determino 

que o credor apresente cálculo atualizado do débito acrescido da multa e 

dos honorários citados anteriormente e, em continuidade, DEFIRO o pedido 

de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes ao executado e 

que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via 

sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para 

essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Às providências.

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 4984-18.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZA MADEIRAS LTDA, ALCENY FOLLE 

ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 16.496
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Autos nº 4984-18.2013.811.0025 (Cód. 96543)EXEQUENTE: Simone 

Pereira PintoEXECUTADO: Baza Madeiras Ltda. e outroEXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIALVISTOS.[...]Nesses moldes, mantenho a contrição 

registrada sob o imóvel penhorado às fls. 64/65.Doutra banda, 

considerando os diversos pedidos de penhora formulados pela exequente 

no decorrer da lide, a fim de se evitar a ocorrência de excesso de 

penhora, em afronta ao princípio da menor gravosidade ao devedor, 

intime-se a exequente para se manifestar, informando se ainda possui 

interesse na alienação do imóvel penhorado e, em caso negativo, 

especifique qual doa diversos pedidos de penhora pretende ver analisado, 

no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento.Caso a exequente 

manifeste interesse na manutenção da penhora do imóvel do executado, 

proceda-se à avaliação e, com o laudo devidamente confeccionado, digam 

as partes envolvidas no litígio, em 15 (quinze) dias. Caso contrário, tornem 

os autos conclusos para deliberações.Às providências.Juína/MT, 10 de 

dezembro de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36846 Nr: 858-32.2007.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MACEDO TEIXEIRA, ADEMAR 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102235 Nr: 3140-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MEIRA CARDOSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, NAIR 

CARLI DA SILVA, DONIZETE CARVALHO PEREIRA, DIRCE IRES DE 

OLIVEIRA AGUIAR, JOSE DA SILVA BELÉM, AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS CHAPAS E FRETEIROS DE 

JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, ARNO OSTWALD - OAB:4686/O, ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - 

OAB:5422-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - - 

OAB:13.171 MT., SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIMEM-SE AS PARTES REQUERIDAS PARA MANIFESTAREM ACERCA 

DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA ÀS FLS. 320/325, 

ATÉ A DATA DESIGNADA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (14/12/2018), NOS TERMOS DA DECISÃO DE 

FL. 327: "VISTOS. Saneado o feito por decisão exarada às fls. 311, as 

partes se manifestaram às fls. 318/319 e fl. 326, pugnando pela produção 

de prova oral e arrolando testemunhas. [...] Sem prejuízo, intimem-se as 

requeridas para, querendo, se manifestarem sobre os documentos 

apresentados pelo autor às fls. 320/325, até a data designada para 

realização da solenidade. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102235 Nr: 3140-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MEIRA CARDOSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, NAIR 

CARLI DA SILVA, DONIZETE CARVALHO PEREIRA, DIRCE IRES DE 

OLIVEIRA AGUIAR, JOSE DA SILVA BELÉM, AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS CHAPAS E FRETEIROS DE 

JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, ARNO OSTWALD - OAB:4686/O, ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - 

OAB:5422-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - - 

OAB:13.171 MT., SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

14/12/2018, ÀS 16H30MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 327: 

"VISTOS. Saneado o feito por decisão exarada às fls. 311, as partes se 

manifestaram às fls. 318/319 e fl. 326, pugnando pela produção de prova 

oral e arrolando testemunhas. Às fls. 316, a requerente e o requerido Auto 

Posto Pasqualotto Ltda., noticiaram a realização de acordo e requereram a 

exclusão da segunda do polo passivo da lide. Prefacialmente, havendo 

composição amigável, a homologação do acordo com resolução do mérito 

é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação 

firmada entre a requerente e o requerido Auto Posto Pasqualotto Ltda. 

para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Exclua-se o requerido Auto Posto 

Pasqualotto Ltda. do polo passivo da lide. Considerando que o feito vai 

prosseguir em relação às demais requeridas, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de dezembro de 2018, às 16h:30 min. 

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência, advertindo que 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do CPC/2015. 

Sem prejuízo, intimem-se as requeridas para, querendo, se manifestarem 

sobre os documentos apresentados pelo autor às fls. 320/325, até a data 

designada para realização da solenidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120471 Nr: 1728-62.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVC, JANAINA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT

 SENTENÇA FLS. 227/228: "Vistos, etc. [...] Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a inventariante, Alzira 

Maria Cardoso Rodrigues, a cumprir, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

obrigação de prestar contas de sua administração, em virtude do exercício 

da inventariança na ação de cod. 101687, devendo demonstrar 

documentalmente os atos praticados, especificando-se as receitas, a 

aplicação das despesas e os investimentos, se houver, sob pena de não 

lhe ser lícito impugnar as contas que o autor em substituição, na forma do 

artigo 550, parágrafo 5º e artigo 551, do Novo Código de Processo Civil. 

Destaque-se que as contas deverão ser prestadas na forma mercantil, 

com a descrição detalhada e minudente de todos bens arrecadados 

durante o múnus da inventariança, justificativa sobre eventual não 

arrolamento ou arrecadação de bens, direitos e contratos, evolução do 

patrimônio móvel e imóvel do de cujus, desde 1998, quando realizou as 

primeiras doações até a morte, englobando veículos, semoventes, jóias, 

madeiras, contratos, aplicações financeiras e imobiliárias, e demonstração 

do estado em que foram recebidos os bens do monte-mor e o estado em 

que se encontram, assim como, pormenorizada explicação sobre cada 

renda e despesa paga durante os 4 anos de inventariança. Apresentadas 

as contas, manifeste-se o administrador judicial nomeado pelo juízo em 
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substituição à inventariante destituída (incidente de cod. 136635). Não 

apresentadas as contas, abre-se à requerente o mesmo prazo para 

presta-las, exclusivamente quanto ao período de administração exercido 

pela inventariante destituída. Condeno a requerida nas custas processuais 

e nos honorários advocatícios, os quais arbitro, na forma do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, em R$ 2.500,00, em favor do patrono da autora."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88802 Nr: 2944-97.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:OAB/MT 5433, RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13513/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

PENHORA DE VEÍCULOS REALIZADA ÀS FLS. 228/229, BEM COMO 

PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90018 Nr: 4301-15.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJS, CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 68-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90015 Nr: 4298-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJS, CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 68-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 2029-48.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O QUE FOR DE DIREITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000567-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000567-29.2018.8.11.0025. REQUERENTE: CICERO 

JOSE DIAS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT. Conforme se infere dos autos o local do acidente de trânsito e o 

domicílio do requerente estão localizados no município de Aripuanã/MT e a 

seguradora-ré possui sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A teor do que 

prescrevem os artigos 46 e 53, inciso V, do CPC, bem como da Súmula nº 

540, do STJ, na hipótese dos autos a presente ação poderia ter sido 

ajuizada no local do fato, domicílio do autor ou na sede da ré. Posta a 

questão nesses termos, salta aos olhos a incompetência deste juízo para 

processar e julgar o presente processo, visto que nenhuma das partes 

possui residência nesta Comarca, nem mesmo o acidente de trânsito 

ocorreu neste município. Ex positis, o Foro da Comarca de Juína/MT é 

incompetente para processar e julgar a presente ação de cobrança, e por 

isso, com fundamento nos artigos 46 e 53, inciso V, do CPC, bem como da 

Súmula nº 540, do STJ, declino a competência da presente ação para a 

Comarca de Aripuanã/MT. Decorrido o prazo para eventual recurso, 

remetam-se os autos com as cautelas de estilo. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000658-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GECIANE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte autora para caso queira impugnar a Contestação ID. 16980283, no 

prazo de 05 (cinco dias). JUÍNA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE 

DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000055-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PROMOVA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 

SOB PENA DE PRESUNÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO E CONSEQUENTE 

EXTINÇÃO DO FEITO. JUÍNA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento 
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nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118020 Nr: 289-16.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO GONÇALVES FILHO, OTÁVIO PAULO 

DE ALCÂNTARA, SALVADOR APARECIDO, NIVALDO GONÇALVES 

RODRIGUES, LEANDRO RODRIGUES MOREIRA, PAULO SERGIO DE 

SOUZA, MARCIEL SANTOS BATISTA, ELIZEU ANTONIO QUEIROZ, JORGE 

IRANI QUEIROZ, LEVINO APARECIDO CARDOSO, GERSON DE SOUSA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO RODRIGUES MOREIRA, Cpf: 

05016214158, Filiação: Nilza Rodrigues Moreira, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CITAÇÃO DO REQUERIDO EM CONFORMIDADE COM O 

DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO, QUERENDO E COM A PETIÇÃO INICIAL, 

PARA RESPONDER À AÇÃO, CASO QUEIRA, NO PRAZO INDICADO 

CONSTANTE.

Despacho/Decisão: Código n. 118020DESPACHOVistos em 

correição.DEFIRO o pedido ministerial de f. 217.CITE-SE o requerido 

Leandro Rodrigues Moreira por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, para, 

querendo, responder a presente ação no prazo legal, sob pena de 

aplicação dos efeitos da revelia (art. 344 do NCPC).Às 

providências.Juína/MT, 31 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Helena dos Santos 

Souza, digitei.

Juína, 29 de outubro de 2018

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90038 Nr: 4322-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGSFDB, LPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se Advogado da parte exequente para que no prazo de 10 

(dez)dias, proceda com a extração de cópia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 2075-81.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIO COELHO PIRES, VALDOMIRO OLIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FLAVIO COUTINHO FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 INTIME-SE as partes da Sentença Proferida nos autos (fls.741/742), bem 

como para que se manifestem acerca dos valores atualizados vinculados 

aos autos (em anexo), no prazo de 05 (cinco) dias, devendo quantificar a 

cota parte (em espécie) à cada um dos beneficiários dos Alvarás 

determinados nas folhas de número 741/742. Registro ainda, que tal 

medida se faz necessária, tendo em vista a cautela que deve-se permear 

a expedição, ainda mais de vultosa quantia como no caso em análise. 

Ademais, o próprio Código de Processo civil enaltece a figura do príncipio 

da cooperação, com vistas a evitar erros, vejamos: art. 6° CPC "Todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000778-65.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE SOUZA VILLACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marta Helena (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO VICTOR LIMA PINTO COELHO PESSOA À SER CITADA: MARTA 

HELENA ENDEREÇO: DESCONHECIDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima indicado para que promova o levantamento do 

valor depósitado nos autos ou apresente contestação. DECISÃO:"Vistos, 

etc.Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, com pedido 

de antecipação de tutela, proposta por PAULA DE SOUZA VILLAÇA em 

face de MARTA HELENA, alegando que possui um débito com a 

requerida.O referido débito é oriundo de um cheque de titularidade da 

autora, repassado para a empresa TUT transportes na data de 30/06/2016 

ao qual fora devolvido pelo banco duas vezes pelos motivos 11 e 

12.Aduz, em síntese, que procurou a empresa TUT transportes para 

quitação da dívida, contudo, foi informada que a empresa repassou o 

cheque para a requerida, não sabendo informar, no entanto, o seu 

paradeiro.Após diligências a autora não obteve êxito na localização da 

requerida a fim de saldar a dívida, razão pela qual se encontra nos 

cadastros dos maus pagadores (CCF) em razão do inadimplemento do 

referido cheque.Assim, pugna pela consignação em pagamento do valor 

atualizado, para que seja declarada extinta a obrigação e retirado o 

protesto.DECIDO: Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme documento Id. 13663941. A ação de consignação em pagamento 

é cabível quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar 

receber o pagamento ou dar quitação na devida forma; quando o credor 

não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; 

quando o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado 

ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; se 

ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do 

pagamento; se pender litígio sobre o objeto do pagamento, nos termos do 

artigo 335, incisos I a V, do Código Civil. O art. 300 do CPC (Lei nº 

13.105/2015), estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão.Com tais considerações, verifico, no caso vertente, 

que é de rigor o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais autorizadores 

para tanto, constantes do artigo 300 do CPC.Verifica-se que a requerente 

comprovou que teve o cheque no valor de R$394,00 (trezentos e noventa 

e quatro reais), devolvido por falta de fundos, tendo sido incluído o seu 

nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central 

do Brasil (Id. 13663943), bem como informou que não conseguiu contato 
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com a requerida para efetuar o pagamento do débito.Além disso, presente 

o risco de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a 

requerente não consegue livrar-se da dívida se não por meio judicial, em 

razão da não localização da requerida, além de serem notórios os 

prejuízos decorrentes da aludida inclusão do nome da requerente no 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos.Ademais, não há risco de 

irreversibilidade no deferimento da medida, na forma do artigo 298, § 3º, 

do CPC, uma vez que poderá o depósito ser complementado se, ao final, 

ficar demonstrado que o débito persiste.Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, sem ouvir a parte contrária, a fim de que seja excluído o nome 

da autora do CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos e de 

outros órgãos de proteção ao crédito quanto ao título encartado (Id. 

13663943).Intime-se a parte autora para efetuar o depósito do valor 

consignado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 542, I, do CPC), sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 542, parágrafo único, do CPC.Em seguida, 

cite-se a requerida, na forma editalícia, para levantar o depósito ou 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas no artigo 544 e parágrafo único, do CPC, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na 

inicial.A alegação de que o depósito não é integral só será admissível se a 

requerida indicar o montante que entende devido (art. 544, IV, do CPC). 

Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende 

devido, à autora é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da intimação (art. 545 do CPC). Por outro lado, poderá a requerida 

levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação 

parcial da autora, prosseguindo o processo quanto à parcela 

controvert ida (ar t .  545, § 1º,  do CPC). Int imem-se.Às 

providências.Juína/MT, 08 de novembro de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS, digitei. JUÍNA, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84909 Nr: 5353-80.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GENIVALDO ROA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO )DIAS, MANIFESTAR ACERCA DO DESARQUIVAMENDO, SOB 

PENA DE O MESMO SER DEVOLVIDO AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57899 Nr: 4186-62.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Código de rastreabilidade: 81120183862750

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CP AUTOS CODIGO 57899.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 07/12/2018 19:02:59

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DA PARTE RÉ - OBS: SEGUE 

EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91193 Nr: 5583-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCAS DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120183859526

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 91193.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - RONDONÓPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 07/12/2018 10:59:17

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTIMAR O 

RÉU DA R. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98910 Nr: 316-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGUES GAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Código de rastreabilidade: 81120183861096

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 98910 - BRASNORTE.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 07/12/2018 15:19:36

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122453 Nr: 2890-92.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR VAZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Código de rastreabilidade: 81120183861147

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 122453.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PORTO DOS GAÚCHOS ( TJMT 

)

Data de Envio: 07/12/2018 15:27:55

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57899 Nr: 4186-62.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Código de rastreabilidade: 81120183862748

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CP AUTOS CODIGO 57899.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - DIAMANTINO ( TJMT )

Data de Envio: 07/12/2018 19:01:10

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DA PARTE RÉ - OBS: SEGUE 

EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57899 Nr: 4186-62.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER MARQUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Código de rastreabilidade: 81120183862731

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 57899 - SORRISO.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - SORRISO ( TJMT )

Data de Envio: 07/12/2018 18:58:09

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE EFETUAR AO INTERROGATÓRIO DA PARTE RÉ - 

OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137873 Nr: 1858-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES, VULGO 

"NEGUINHO", MIRIAN DE SOUZA AMORIM, ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, 

FÁBIO BOLSONI, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Intimação do advogado de Defesa , Dr. Caio Fernando Gianini Leite, para 

no prazo de 05 (cinco) dias INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO DAS 

TESTEMUNHAS NA ENCONTRADAS PELO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1) 

RUBIANA SCHERAIBER DA SILVA: (eis que não a localizei no endereço 

informado, vez que aparentemente o lote 07 trata-se de terreno baldio); 2) 

ERILDO LOPES MEIRA: (ante a insuficiência de endereço, bem como que 

no telefone informado não foi possível contatar o intimando); 3) ANA 

FRANCISCA DA SILVA: uma vez que o imóvel encontrava-se fechado, 

com sinais de que há alguns dias não havia ninguém no local; 4) SILVANA 

DE JESUS GONÇALVES: tendo em vista que diligenciei até o local por três 

vezes e o imóvel encontrava-se fechado, indagado alguns vizinhos, estes 

confirmaram que ela reside no local, porém não tinham visto ela por esses 

dias;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 3765-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

estatal externada na denúncia para CONDENAR o acusado ZAQUEU 

PESSOA ROQUE pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 

n. 11.343/06, ABSOLVENDO-O do crime previsto no art. 17 da Lei 

10.826/2003.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, (...) 2ª FASE:INEXISTEM atenuantes da pena.Tendo em vista a 

condenação do acusado com trânsito em julgado anterior a estes fatos 

(23/11/2005), nos autos sob o código n. 95681, o qual tramitou nesta 

Comarca, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e 

AGRAVO a pena na fração de 1/6, FIXANDO a pena provisória em 7 

(sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 750 

(setecentos e cinquenta) dias-multa.3ª FASE:Não há causas de diminuição 

ou de aumento de pena, motivo pelo qual alcanço a pena DEFINITIVA de 7 

(sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 750 

(setecentos e cinquenta) dias-multa.FIXO o dia-multa à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente, tendo em vista a situação econômica do réu, nos 

termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, como 

necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.Tendo em 

vista a reincidência do condenado (art. 33, § 2º, “b”, do CP), FIXO O 

REGIME INICIAL FECHADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 3881-73.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAMIÃO DA CRUZ, DORCINA ROSA 

DE OLIVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor o motivo da não realização da audiência 

anteriormente designada.

Sem prejuízo, REDESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para 

o dia 14/12/2018, às 09h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104540 Nr: 4758-76.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIRAL RODRIGUES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:

 Vistos,
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I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/12/2018, às 17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 3669-18.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor o motivo da não realização da audiência 

anteriormente designada.

Sem prejuízo, REDESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para 

o dia 11/12/2018, às 17h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121590 Nr: 2374-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DANTAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/12/2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126346 Nr: 182-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/12/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129133 Nr: 1988-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE PINHEIRO CANGUÇU, ANTONIO 

SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/12/2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105119 Nr: 102-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SANTOS RAPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/12/2018, às 15h40min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 
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precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121587 Nr: 2371-20.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/12/2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123497 Nr: 3558-63.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/12/2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48733 Nr: 3024-66.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/12/2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107876 Nr: 1520-15.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MELO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos. Diante do adiantado da hora e levando em conta o acumulo de 

audiências de Custódias para serem realizadas, REDESIGNO a audiência 

para o dia 12/12/2018, às 14h20min. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104545 Nr: 4762-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASDS, ALSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Diante do 

adiantado da hora e levando em conta o acumulo de audiências de 

Custódias para serem realizadas, REDESIGNO a audiência para o dia 

17/12/2018, às 17h30min. VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição 

(art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110036 Nr: 2590-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DA SILVA VILAUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o 

MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

17/12/2018, às 16h40min. VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição 

(art. 222, caput, do CPP). EXPEÇAM-SE MANDADO DE CONDUÇÃO 

COERCITIVA para a testemunha Silmara Dias de Souza. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99447 Nr: 845-86.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o 

MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

11/12/2018, às 16h00min. VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição 

(art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91193 Nr: 5583-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCAS DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 161. Para tanto, a(o) Advogado(a) nomeado(a) Dr(a). 

RAFAEL GIL SILVA para o munus público, ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS no importe de 10 URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. 

EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria, com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 5832-63.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/12/2018, às 17h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110858 Nr: 3001-13.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERCI ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Youssef 

Sayan, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no 

importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 

9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas. Tendo em vista que o réu mudou de 

endereço e não informou nos autos, DECRETO sua revelia nos termos do 

art. 367 do CPP.Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, 

REDESIGNO a audiência para o dia 17/12/2018, às 16h20min. VISTA ao MP 

para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das 

testemunhas e vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - 

OAB:19216

 Vistos. De proêmio, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 11 do STF: 

"Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio 

de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do 

preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo 

da responsabilidade civil do Estado". Pois bem. Analisando a normativa 

supra, nota-se que a ESSÊNCIA da excepcionalidade reside no FUNDADO 

RECEIO de FUGA ou de PERIGO. Atente-se que a ementa não exige 

certeza do perigo ou da fuga, mas um “receio”, “i.e.”, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano”, sinonímias 

extraídas do Dicionário Aurélio. Outrossim, não basta um “receio” 

superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma dúvida “que se apoia na 

razão, ou em boas razões” (significado também extraído do Dicionário 

Aurélio). Essa decisão exige técnica de proporcionalidade para valorar a 

justificativa concreta no uso ou não da algema (necessidade, adequação 

e proporcionalidade em sentido estrito). A NECESSIDADE se resolve ao 

indagar se há ou não outro meio disponível ao juiz para afastar o fundado 

receio de risco a que alude a Súmula Vinculante. Pois bem. No caso dos 

autos, o ato processual em questão envolve acusados de crime de 

homicídio, cuja VIOLÊNCIA é ínsita à elementar fática do tipo penal aludido, 

elementar que já sinaliza a existência de “boas razões” para a “apreensão 

quanto a possível dano”, quadro que se consolida ao levar em conta a 

FALTA DE SEGURANÇA DO FÓRUM, prédio este que conta com apenas 

um policial militar para guarnecer todo esse espaço público, englobando 

duas varas cíveis, uma vara criminal, a diretoria, o centro de conciliação e 

um juizado especial. Aliás, a insegurança é manifesta no próprio “layout” 

da sala de audiência, cujas dimensões reduzidas posiciona os indiciados 

há menos de um metro da escrevente e menos de 2 metros o separa do 

juiz e do promotor de justiça. Portanto, conclui-se ser necessário o uso da 

algema, atendendo, portanto, a primeira etapa concreta da técnica de 

proporcionalidade. Por sua vez, na ADEQUAÇÃO implica saber se existe 

outra medida tão ou mais eficaz que o uso da algema, sem as implicações 

negativas que motivaram a criação da súmula. Sim, teria, mas somente se 

houvesse construção de espaço público adequado para afastar o risco 

antevisto no próprio enunciado sumular. Como bem obtemperou o Ministro 

SEBASTISÃO REIS JUNIOR no RHC 35073 SP 2013/0001952-5 (STJ, 6ª T, 

06/06/2013), “não obstante a excepcionalidade do uso de algemas (...) 

nada obsta o seu emprego quando demonstrada, por decisão devidamente 

fundamentada, a necessidade de serem prevenidos os riscos antevistos 

no próprio enunciado sumular”. Ocorre que, como sabido, construir 

prédios adequados, e com a segurança adequada, não é da alçada do 
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juiz, envolvendo um complexo sistema orçamentário alheio às suas 

atribuições, cenário, portanto, que atende a segunda etapa da técnica de 

proporcionalidade. Por fim, a PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 

nada mais que é um juízo de PONDERAÇÃO entre os bens em tensão: de 

um lado a “presunção de inocência” e a “dignidade humana” e de outro a 

“integridade física” do acusados e demais interlocutores que atuam na 

audiência (agente prisional, estagiária, juiz, promotor de justiça e 

advogado). Assim, sem sacrificar por inteiro os bens tensionados, o uso 

excepcional da algema é justificado para otimizar o direito à integridade 

física. Afinal, à luz do quadro concreto acima exposto, se eventualmente 

concretizar-se uma agressão à integridade física nesta audiência (quiçá, 

pondo em risco a própria vida), o retorno ao “status quo ante”, 

diferentemente dos demais bens em jogo, não se resolve no plano do 

processo (nulidades, responsabilidades, etc.), mas do ponto de vista 

fenomenológico da medicina: lesão ou morte. Disso resulta e se antevê o 

grau de importância da vida e integridade física no sopesamento. Nesse 

ponto, calha como uma luva o voto proferido na RECLAMAÇÃO n. 7165 

(STF), na lavra de JOAQUIM BARBOSA: "No caso, não há que se falar em 

violação da Súmula Vinculante 11, tendo em vista a existência de 

fundamentação escrita a justificar a necessidade excepcional das 

algemas. Com efeito, pelo que se extrai da ata de audiência, o juízo 

reclamado baseou-se na falta de segurança do Fórum - e, em especial, da 

sala de audiência - para manter o reclamante algemado por ocasião dos 

fatos sob exame". Ante o exposto, MANTENHO O USO DAS ALGEMAS no 

curso desta audiência. CUMPRA-SE”. O MP desiste da oitiva da 

testemunha Marcos Antônio Minari, insistindo nas demais. Em relação às 

testemunhas Ataide e irmão Zé, a Defesa de Marcelo se comprometeu a 

trazê-las independentemente de intimação, insistindo nas demais 

testemunhas. A Defesa de Luciano requereu a substituição da testemunha 

Vanderlei pela sra. Luciana Francisca do Ouro, a qual comparecerá 

independentemente de intimação. Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte 

DESPACHO: “Vistos. Insistindo as partes na oitiva das testemunhas não 

localizadas, DESIGNO nova audiência para o dia 11/12/2018, às 09h. 

VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao 

endereço das testemunhas e vítima. Se residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, 

do CPP). DEFIRO a substituição de testemunha de Defesa. REQUISITEM-SE 

os presos ao CDP. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 2088-26.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 12/12/2018, às 10h10min. VISTA a Defesa para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar quanto ao endereço da testemunha. Se 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). REQUESITEM-SE a testemunha Policial 

Militar, bem como o preso. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140212 Nr: 3546-78.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO COREA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/01/2019, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133780 Nr: 4968-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO COREA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

15/01/2019, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121880 Nr: 2545-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Ante o exposto, REVOGO a PRISÃO DOMICILIAR, e via de consequência, 

DETERMINO o seu retorno ao REGIME FECHADO.REMETA-SE o PEP ao 

Juízo da Comarca de Cuiabá, cabendo a Superintendência de Gestão de 

Cadeias deste Estado ou o CDP de Juína providenciar o seu 

recambiamento. Para tanto, OFICIE-SE imediatamente.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135165 Nr: 5897-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito da Defesa à fl. 64/66, na forma requerida. Para tanto, 

OFICIE-SE ao CDP local para que PROCEDA ao encaminhamento do 

recuperando à avaliação medica, devendo aportar o referido laudo 

médico, no prazo de 5 (cinco) dias.

Com o laudo médico, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para 

deliberação.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112707 Nr: 4017-02.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RENAN DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. Insistindo as Partes na oitiva das testemunhas faltantes, 

REDESIGNO a audiência para o dia 11/12/2018, às 14h00min. EXPEÇA-SE 

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para as testemunhas faltantes. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104611 Nr: 4805-50.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL APARECIDO MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Diante do ofício aportado aos autos (Ofício n. 11/2018/GAB-2VARA), 

oriundo da 2ª Vara desta Comarca, dando conta de que nos dias 06 a 10 

de agosto do corrente ano é imprescindível a presença do Parquet às 

audiências, a fim de não conflitar com os aludidos horários. REDESIGNO a 

audiência para o dia 13/12/2018, às 17h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 82710 Nr: 2663-78.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO NEY COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

I) Sobre a prescrição projetada este Juízo apenas aplica quando sequer 

há denúncia formalizada. Portanto, os argumentos da defesa são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 

denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/12/2018, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2161-13.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RENAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 1017, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136486 Nr: 920-86.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FRANCISCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉIA OLIVEIRA 

LIMA, para devolução dos autos nº 920-86.2018.811.0025, Protocolo 

136486, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130883 Nr: 3105-34.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. CRISTIANO ZANDONA DE SUA 

NOMEAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO DO RECUPERANDO BEM COMO 

PARA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110710 Nr: 2916-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO NERA DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Código de rastreabilidade: 81120183864399

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 110710 - TANGARA DA 

SERRA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 10/12/2018 14:30:08

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142050 Nr: 4843-23.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ERICO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos, Quanto ao pleito de anuência para permanência do acusado no 

Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em razão do receio de risco 

à sua integridade física, CONCEDO a anuência. Para tanto, 

COMUNIQUEM-SE ao Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP de 

Juína, à Superintendência de Gestão de Cadeias deste Estado e ao Juízo 

onde se encontra o preso. No que tange ao pleito de revogação a prisão 

preventiva do acusado ANGELO ERICO PIMENTEL, revistando o aporte 

fático utilizado para decretar a prisão preventiva (autos sob o Código n. 

140918), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou 

seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração 

daquela decisão, cujas razões faço referência “per relationem”, técnica 

permitida na jurisprudência. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

revogação da prisão preventiva ora formulado. No mais, SOLICITE-SE a 
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devolução da carta precatória, cuja finalidade é a citação do acusado, 

devidamente cumprida. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133931 Nr: 5078-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAZONIAS ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: diego guiachetto - OAB:

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, DEFIRO parcialmente o 

pleito ministerial de f. 193 e DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo, conforme preconiza o 

art. 472 do CPP.

DEFIRO o pleito da Defesa de f. 192, na forma requerida.

DESIGNO o dia 22/03/2019, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME-SE o pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério 

Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - 

OAB:19216

 Código: 137481

Vistos,

Trata-se de pedido formulado pela autoridade policial, alegando, em 

síntese, ter sido arrolado como testemunha, e requer sua dispensa em 

razão de não se lembrar do ocorrido, nem mesmo se foi presidente do 

inquérito.

Muito bem.

 INDEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial, uma vez que não há 

impedimento legal quanto a sua oitiva em juízo, cabendo às partes formular 

as perguntas que entenderem necessárias ao deslinde do caso, cuja 

testemunha apenas responderá o que souber.

 Julgados que sintetizam esse entendimento:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

INQUIRIÇÃO DE DELEGADO E AGENTE DE POLÍCIA COMO TESTEMUNHAS 

COMPROMISSADAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

LEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I - O Código de Processo 

Penal, em seu art. 202, afirma que "toda pessoa poderá ser testemunha", 

tratando, no art. 203, do compromisso de dizer a verdade. Mais à frente, 

descreve as pessoas que podem se recusar a depor (art. 206), as que 

são proibidas de fazê-lo (art. 207) e aquelas a quem não se deferirá o 

compromisso (art. 208). Em nenhuma dessas três hipóteses se enquadra 

o delegado ou o agente de polícia, chegando-se à conclusão de que eles 

podem ser legitimamente inquiridos como testemunhas, prestando o devido 

compromisso de dizer a verdade e de colaborar para a correta apuração 

dos fatos. II - Ordem denegada à unanimidade.” (Habeas Corpus nº 

0011764-81.2013.8.17.0000, 3ª Câmara Criminal do TJPE, Rel. Cláudio Jean 

Nogueira Virgínio. j. 15.01.2014, unânime, DJe 29.01.2014).

“(...) A eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode 

ser desconsiderada tão só pela sua condição profissional, sendo 

plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório. 

Precedentes. (...)” (STJ – HC: 314454 SC 2015/0010105-7, Relator: 

Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 14/02/2017, T5-Quinta Turma, 

Data de Publicação: DJE 17/02/2017)

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Autoridade Policial.

CUMPRA-SE.

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000205-27.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: DANIELI FELBER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando a manifestação do 

executado, informando que não possui interesse em apresentar embargos 

à execução, homologo o cálculo do débito apresentado pela exequente na 

petição inicial. Defiro o pedido formulado pelo executado para que a 

exequente seja intimada para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, devendo a Serventia arquivar tais 

documentos em pasta própria. Certificado o trânsito em julgado, 

promova-se a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela via 

eletrônica, observando-se o disposto na decisão de ID 12186734. Às 

providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000206-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000206-12.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: DANIELI FELBER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando a manifestação do 

executado, informando que não possui interesse em apresentar embargos 

à execução, homologo o cálculo do débito apresentado pela exequente na 

petição inicial. Defiro o pedido formulado pelo executado para que a 

exequente seja intimada para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, devendo a Serventia arquivar tais 

documentos em pasta própria. Certificado o trânsito em julgado, 

promova-se a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela via 

eletrônica, observando-se o disposto na decisão de ID 12186844. Às 

providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000220-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000220-93.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: DANIELI FELBER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando a manifestação do 

executado, informando que não possui interesse em apresentar embargos 

à execução, homologo o cálculo do débito apresentado pela exequente na 

petição inicial. Defiro o pedido formulado pelo executado para que a 

exequente seja intimada para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, devendo a Serventia arquivar tais 

documentos em pasta própria. Certificado o trânsito em julgado, 

promova-se a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela via 

eletrônica, observando-se o disposto na decisão de ID 12188251. Às 

providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000216-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000216-56.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: DANIELI FELBER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando a manifestação do 

executado, informando que não possui interesse em apresentar embargos 

à execução, homologo o cálculo do débito apresentado pela exequente na 

petição inicial. Defiro o pedido formulado pelo executado para que a 

exequente seja intimada para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, devendo a Serventia arquivar tais 

documentos em pasta própria. Certificado o trânsito em julgado, 

promova-se a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela via 

eletrônica, observando-se o disposto na decisão de ID 12187752. Às 

providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000228-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000228-70.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: DANIELI FELBER EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando a manifestação do 

executado, informando que não possui interesse em apresentar embargos 

à execução, homologo o cálculo do débito apresentado pela exequente na 

petição inicial. Defiro o pedido formulado pelo executado para que a 

exequente seja intimada para apresentar e depositar em cartório as 

certidões de honorários exequendas, devendo a Serventia arquivar tais 

documentos em pasta própria. Certificado o trânsito em julgado, 

promova-se a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela via 

eletrônica, observando-se o disposto na decisão de ID 12188985. Às 

providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000298-87.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000298-87.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: MARLI GASPARI CAMARA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando a 

manifestação do executado, informando que não possui interesse em 

apresentar embargos à execução, homologo o cálculo do débito 

apresentado pela exequente na petição inicial. Defiro o pedido formulado 

pelo executado para que a exequente seja intimada para apresentar e 

depositar em cartório as certidões de honorários exequendas, devendo a 

Serventia arquivar tais documentos em pasta própria. Certificado o trânsito 

em julgado, promova-se a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios 

pela via eletrônica, observando-se o disposto na decisão de ID 12255571. 

Às providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000457-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000457-30.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: MARLI GASPARI CAMARA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Considerando a 

manifestação do executado, informando que não possui interesse em 

apresentar embargos à execução, homologo o cálculo do débito 

apresentado pela exequente na petição inicial. Defiro o pedido formulado 

pelo executado para que a exequente seja intimada para apresentar e 

depositar em cartório as certidões de honorários exequendas, devendo a 

Serventia arquivar tais documentos em pasta própria. Certificado o trânsito 

em julgado, promova-se a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios 

pela via eletrônica, observando que, de acordo com o disposto no art. 

1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o decidido no julgamento do STF. RE 

420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21-3-2007, não sendo 

embargada a execução: I. Tratando-se de obrigação cujo valor determina 

a adoção do regime de precatório, ficam dispensados os honorários. II. 

Tratando-se de obrigação de pequeno valor, são devidos honorários, que 

ficam, desde logo, fixados no patamar de 10% do valor executado. Às 

providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL FERNANDO GAMBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI ROCHA LOPES (REQUERIDO)

GILMAR MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000317-93.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MICHEL FERNANDO GAMBA 

REQUERIDO: EDNEI ROCHA LOPES, GILMAR MARQUES DOS SANTOS 

VISTOS. Ante ao contido na certidão de ID. 14070926, em que o autor 

informa que o requerido Gilmar Marques dos Santos que estaria se 

ocultando para não ser citado da presente ação, designe-se nova data 

para tentativa de conciliação entre as partes, bem como expeça-se novo 

mandado para citação do requerido, a ser cumprido no endereço indicado 

na exordial, cientificando o ilustre oficial de justiça de possível ocultação, 

de forma que ao proceder a tentativa citação, sendo o caso, poderá 

adotar o mecanismo de intimação por hora certa (art. 252, do CPC). Caso a 

diligência seja negativa, intime-se o requerente para se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias. Providências necessárias. Juína/MT, 7 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIS RIGODANZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGENES MORETTI NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000831-80.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: IVAN LUIS RIGODANZO 

EXECUTADO: DHIOGENES MORETTI NUNES Vistos etc... Intime-se o 

exequente para informar se o débito exequendo foi adimplido ou, em caso 

negativo, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína-MT, 7 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000913-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE REINKE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000913-14.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: IVONE REINKE EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. No âmbito do Juizado Especial o 

recurso tem prazo de dez dias para ser interposto, a contar da data da 

intimação da sentença – artigo 42 da Lei 9.099/95. No presente caso, a 

sentença que julgou o presente processo extinto foi prolatada em 

30.11.2017 e o recorrente foi intimado do seu teor em 07.12.2017, todavia, 

somente interpôs recurso inominado em 12.02.2018 (ID. 11415221), em 

total desacordo com o prazo previsto em Lei. Ante ao acima exposto 

estando ausente o pressuposto de tempestividade, nego seguimento ao 

recurso interposto no ID 11415221, julgando-o intempestivo, por ter sido 

protocolado fora do prazo disciplinado pelo artigo 42 da Lei 9.099/95. 

Considerando que o trânsito em julgado da sentença já foi certificado no ID 

11954475, arquive-se o presente processo com as baixas e cautelas de 

estilo. Às providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMILA BUCH OAB - PR85130 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE OLIVATI FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001197-85.2018.8.11.0025 REQUERENTE: VIVIANE DE FATIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CRISTIANE OLIVATI FARIA VISTOS. Ante a 

indicação do endereço atualizado da parte requerida (ID. 15481631), 

designe-se nova audiência de conciliação, citando-se o requerido e 

intimando as partes com as advertências de praxe e pelo meios de 

comunicação mais eficazes e céleres, dispensando-se a necessidade de 

realização por mandado judicial, se possível, segura e eficiente outra via 

de execução da ordem. Indefiro o pedido de citação da parte requerida na 

pessoa do seu cônjuge, na medida em que, não estando presentes os 

requisitos da citação por hora certa, tal providência não se reveste de 

amparo legal, nem mesmo possui qualquer validade jurídica. Da mesma 

forma, indefiro o pedido de pesquisa do endereço da requerida pelo Juízo, 

na medida em que “constitui ônus do requerente fornecer o endereço da 

parte requerida e sua qualificação, conforme art. 14, da Lei nº 9.099/95. A 

atuação do Poder Judiciário não pode assumir a incumbência que é da 

parte, especialmente no âmbito dos Juizados, marcados pela celeridade, 

como característica maior. Se a parte não demonstra ter esgotado todos 

os meios de busca do endereço do réu, não afirma sua impossibilidade 

real de promover as pesquisas necessárias à localização dele, nem 

comprova a relevância e indispensabilidade das diligências de pesquisa, 

não pode transferir ao Judiciário seu ônus.[1]” Cumpra-se. Juína/MT, 7 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] TJDF. RECURSO 

INOMINADO 0701757-05.2017.8.07.0007, Relator EDILSON ENEDINO DAS 

CHAGAS, DJE. 14/11/2017.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BALBINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001313-28.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ BALBINO DE ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Designe-se nova audiência de conciliação, 

intimando as partes com as advertências de praxe e pelo meios de 

comunicação mais eficazes e céleres, dispensando-se a necessidade de 

realização por mandado judicial, se possível, segura e eficiente outra via 

de execução da ordem. Cumpra-se. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO MILHORINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001322-87.2017.8.11.0025 REQUERENTE: NELSON ANTONIO MILHORINI 

REQUERIDO: VALDIR MESQUITA V I S T O S. Conforme disposto na de 

audiência de ID. 10943024, a parte requerida se manifestou junto à 

Secretaria deste Juízo pugnando pela nomeação de defensor dativo em 

seu favor, alegando não possuir condições financeiras de contratar 

advogado particular para atuar no presente processo. Considerando que 

o requerido trouxe aos autos documentação comprobatória da 

hipossuficiência alegada, nomeio para patrocinar a defesa da parte 

requerida o(a) advogado(a) Jessica Rodrigues de Souza, OAB/MT 

22870/O. Arbitro honorários advocatícios ao(à) causídico(a) nomeado(a), 

o valor equivalente à 2 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 
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nº. 09/2007-CGJ. Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Intime-se o(a) ilustre dativo(a) quanto a 

presente nomeação, bem como para manifestar-se nos autos requerendo 

o que de direito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010033-93.2016.8.11.0025 REQUERENTE: MARINALVA GOMES DE 

OLIVEIRA COSTA REQUERIDO: OI S/A VISTOS. Considerando o teor do 

Enunciado 51 do FONAJE, dispondo que os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para a constituição do 

título executivo judicial, intime-se o autor para se manifestar sobre a 

contestação e documentos, no prazo de 10 dias. Às providências. 

Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON SCHOABA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIRTO PEDROZA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001395-59.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: GEDEON SCHOABA RIBEIRO 

EXECUTADO: AMIRTO PEDROZA DIAS VISTOS. Ante a indicação do 

endereço atualizado da parte requerida (ID. 16808763), designe-se nova 

audiência de conciliação, citando o executado e intimando-se as partes 

com as advertências de praxe e pelo meios de comunicação mais 

eficazes e céleres, dispensando-se a necessidade de realização por 

mandado judicial, se possível, segura e eficiente outra via de execução da 

ordem. Cumpra-se. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010267-12.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES WELLINTON SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a 

Certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça (id.15918808).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-79.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARY RODRIGUES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n° 

0010269-04.2015.811.0063 Autora : Mary Rodrigues Machado Requerida : 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do 

Juruena Ltda. - Sicredi Univales/MT Vistos, Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Verifico, de plano, a possibilidade de 

julgamento direto da lide, na medida em que as partes renunciaram 

expressamente à dilação probatória, pugnando, em uníssono, pelo 

julgamento da lide conforme o estado do processo. Dito isso, verifica-se 

que o cerne da controvérsia incide sobre as consequências de alegado 

erro/falha na prestação de serviços decorrente de relação de consumo 

mantida entre as partes, consistente na afirmada liberação de crédito 

rotativo na conta corrente da autora, sem que ela tivesse autorizado ou 

requerido a contratação de tal empréstimo. De acordo com a autora, 

apesar de ter linhas de crédito contratadas, dentre elas as de crédito rural 

rotativo, havia expressa disposição contratual estabelecendo que a 

liberação de qualquer crédito contratado previamente dependeria de 

solicitação da correntista e aceitação da instituição financeira, mas no mês 

de novembro de 2014, quando ela já havia solicitado a contratação de 

outra modalidade de crédito (Projeto Técnico de Custeio Pecuário), ao 

ocorrer o vencimento de outro empréstimo firmado, a cooperativa debitou 

em sua conta corrente o total do aludido empréstimo (R$ 45.169,55) e 

creditou R$ 46.000,00, do credito rotativo anteriormente contratado mas 

sem solicitação de tal resgate, exatamente porque já havia formulado 

pedido de liberação de outra espécie de empréstimo rural, cujas taxas de 

juros eram mais atraentes. O lançamento a débito na conta corrente 

02861-4, titularizada pela autora, assim como o crédito do valor do 

empréstimo alegadamente não solicitado são fatos documentados, que 

não demandam maiores controvérsias. A questão está em saber se a 

aludida liberação do crédito rotativo tinha previsão contratual ou decorreu 

de solicitação da correntista, porque, como é de sabença comum, o art. 

39, III, do CDC veda qualquer possibilidade de os fornecedores de 

serviços ou produtos enviarem, constrangerem, incomodarem ou de 

qualquer modo forçarem os consumidores a contratar este ou aquele bem 

ou serviço, sem que o próprio consumidor tenha solicitado a aludida 

pactuação. No caso presente, em primeiro plano é preciso pontuar que o 

débito lançado na conta corrente da autora nada teve de indevido ou 

irregular, na medida em que ela própria admite que havia contratado um 

empréstimo rural (cédula rural, título B30538386-6), cujo vencimento se 

dava em 26.11.2014, e nonde se previa expressamente que o valor 

mutuado seria debitado na conta corrente da tomadora do crédito. 

Acontece, e esse é o ponto nodal da controvérsia, a par de ser pacífica a 

jurisprudência da Corte Cidadã de que a cláusula contratada 

expressamente, que “versa autorização para o banco debitar da 

conta-corrente ou resgatar de aplicação em nome do contratante ou 

coobrigado valor suficiente para quitar o saldo devedor”, não é de per si, 

nula ou abusiva, desde que não ofenda o princípio da autonomia da 

vontade, ou gere um desequilíbrio exagerado na relação contratual, o que 

não foi observado na hipótese pela instituição de crédito, que 

reconhecidamente decidiu pela correntista, realizando lançamento a 

crédito, de linha rotativa que ela possuía, porque seria mais benéfica que 

os encargos moratórios do não pagamento do empréstimo vencido e 

debitado. Não importa aqui discutir se a medida foi a melhor ou pior para a 

correntista; a questão envolve é autonomia da vontade, o direito da parte 

escolher que espécie de contrato pretende celebrar, e isso não pode ser 

imposto ou escolhido pelo fornecedor de serviços, porque aí a conduta 

deixa de ser lícita para se convolar em potestatividade pura, como leciona 
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a boa doutrina: "dizem-se [...] potestativas, quando a eventualidade 

decorre da vontade humana, que tem a faculdade de orientar-se em um ou 

outro sentido; a maior ou menor participação da vontade obriga distinguir a 

condição simplesmente potestativa daquela outra que se diz potestativa 

pura, que põe inteiramente ao arbítrio de uma das partes o próprio negócio 

jurídico". [....] "É preciso não confundir: a ''potestativa pura'' anula o ato, 

porque o deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. O mesmo não 

ocorre com a condição ''simplesmente potestativa''". (Caio Mario citado no 

Recurso Especial nº 258103, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289). Sendo assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança do empréstimo não contratado 

pela autora, é truísmo concluir que a contratação se deu de modo 

irregular, sem que isso possa representar como quer a autora qualquer 

dano extrapatrimonial passível de indenização, porque não existe qualquer 

violação a direito da personalidade, mormente quando o débito anterior 

(vencido em 26/11/2014) era mesmo devido e não provou a autora possuir 

outra fonte de crédito que pudesse cobrir o saldo devedor gerado pelo 

débito do contrato vencido. A meu juízo, não obstante ilícita a conduta 

tomada pela requerida, os prejuízos dela decorrentes não atravessam a 

senda dos direitos patrimoniais, porque o lançamento do crédito sem 

autorização pode, quando muito, ter causado prejuízos de ordem material, 

mas não ocasionaram à demandante uma aflição incomum, excessiva, um 

constrangimento abusivo, que tenha lhe causado uma dor ou uma aflição 

anormal, capaz de lhe infligir um abalo moral. Assim sendo, cum espeque 

no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, para o fim de declarar a invalidade da contratação, sem 

autorização, do empréstimo de R$ 46.000,00 a título de crédito rotativo 

lançado na conta corrente da autora, determinando o estorno do crédito e 

a restituição das partes ao status quo anterior a tal episódio. Rejeito a 

pretensão de indenização por dano material e moral, o primeiro porque não 

demonstrado e o segundo porque inexistente violação extrapatrimonial que 

o justificasse. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publicação no próprio PJE. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo n°: 

1000293-02.2017.811.0025 REQUERENTE: Fatima Aparecida Rodrigues 

Gonçalves REQUERIDO: Banco Santander (Brasil) S/A AÇÃO 

DECLARATÓRIA VISTOS E EXAMINADOS. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Fatima Aparecida Rodrigues Gonçalves em face de Banco 

Santander (Brasil) S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega 

a requerente, em síntese, que ao solicitar o aumento do seu limite de 

cartão de crédito junto ao Banco Sicred, teve o pedido negado sob o 

fundamento de que existiriam débitos registrados em seu nome com outra 

instituição bancária. Relata que entrou em contato telefônico com a 

requerida para buscar informações sobre a origem do débito, tendo 

tomado conhecimento sobre a existência de duas faturas de cartão de 

crédito inadimplidas em seu nome, no valor total de R$ 751,79. Afirma que 

por nunca ter firmado qualquer tipo de transação com a requerida, 

mormente porque a agência bancária mais próxima fica há mais de 800 km 

de distância, bem como porque o nome dos seus genitores e o endereço 

residencial registrados no sistema da requerida não conincidiriam com 

seus dados pessoais, registrou boletim de ocorrência noticiando a fraude 

ocorrida. Assinala, ainda, que iniciou junto à requerida processo 

administrativo para contestar os débitos lançados, porém, não obteve 

qualquer solução, por razão porque propôs a presente ação objetivando a 

declaração da inexistência da relação jurídica e do débito e a condenação 

da requerida ao pagamento de danos morais. Regularmente citada, a parte 

requerida apresentou contestação (ID. 9608989), defendendo a 

regularidade da das faturas emitidas e a necessidade de perícia para 

constatação de eventual fraude na contratação. Alegou, ainda, a 

inocorrência de ato ilícito capaz de ensejar reparação indenizatória, e, em 

caso de eventual condenação, postulou pela observância dos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. 

Em sede de impugnação, o autor manteve sua tese inicial, negando a 

contratação de qualquer serviço com a requerida. Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. É o que cabia relatar. Decido. De início, 

justifica-se o julgamento antecipado da lide, sem necessidade de abertura 

da fase instrutória, porque apesar de haver matéria de fato discutida entre 

as partes, a prova carreada aos autos é suficiente e adequada à 

resolução da lide, não se fazendo necessária a instrução processual. 

Passando ao meritum causae cumpre registrar que ao caso em comento 

se aplicam as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que 

delineiam a qualificação da autora o como consumidora e da instituição 

requerida como fornecedora dos serviços que geraram os supostos 

danos reclamados na inicial. Nesse sentido, o art. 3º, caput, do Código 

Consumerista, define fornecedor como "toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. Ainda, delimita 

o § 2º do mencionado artigo que "serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Logo, aplicáveis ao caso as normas 

consumeristas, sobretudo os termos do art. 14, caput, do CDC: "O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Nesse contexto, 

revelada a incidência da legislação consumerista ao caso focado, impende 

gizar que são imprescindíveis à configuração da responsabilidade objetiva 

do fornecedor de serviços bancários os seguintes requisitos, segundo 

Ada Pellegrini Grinover: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; e c) 

relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano." (in: Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do 

anteprojeto. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 173). 

Salienta-se, outrossim, as hipóteses em que a responsabilidade objetiva 

pode ser afastada, nos termos do § 3º, do art. 14, do Código do 

Consumidor: "§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." Com fundamento em tais 

premissas, verifico que a questão judicializada não oferece maior 

complexidade decisória, uma vez que se cuida de ação indenizatória 

baseada na negativa da existência de relação jurídica entre as partes, o 

que faz com que solução da lide se resuma à análise da ocorrência ou 

não do negócio jurídico questionado. E, nesse diapasão, da análise do bojo 

probatório trazido ao feito, verifico que a pretensão autoral merece 

acolhimento e, isso porque, apesar de defender a regularidade da 

contratação firmada, bem como a necessidade de realização de perícia 

para constatação de eventual fraude ocorrida no caso em análise, o 

requerido não se desincumbiu do seu dever de demonstrar qualquer 

indício de prova da contratação negada pela autora. Anote-se que a 

instituição bancária não trouxe aos autos nem mesmo o procedimento 

administrativo instaurado pela requerente para contestação das faturas 

emitidas. Assim, como é de sabença comum, aqueles que atuam no 

comércio de bens e produtos ofertados ao consumo são regidos pela 

chamada “Teoria do Risco”, seja aquela álea inerente à atividade 

empresarial, seja o risco que advém da natureza da empresa, que existe 

com finalidade de auferir lucros, devendo, assim, também arcar com os 

riscos dessa empreitada. E aqui não se cuida de inverter ônus probatório: 

é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, não se 

pode dizer que a autora deveria provar fato negativo (que não tinha 

contrato com a requerida), cabendo à instituição, responsável pelos 

débitos, demonstrar a sua origem, dever do qual nem de soslaio chegou a 

se desincumbir. Sem maiores delongas, desimporta se a requerida agiu de 

boa ou má-fé, se podia ter evitado a contratação ou não. A sua 

responsabilidade é objetiva, porque é dela o risco do negócio que se 

lançou a exercer, como bem leciona a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO 

INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. 

COMPRA FATURADA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO. VALOR DA 
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VERBA INDENIZATÓRIA. Lide que deve ser julgada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado é consumidor dos 

serviços prestados pela apelante. Falta de cautela na contratação, que 

demonstra falha no dever de segurança quando da disponibilização dos 

serviços aos consumidores. Fato de a apelante ter sido vitimada por ação 

fraudulenta de terceiros, que não a isenta do dever de indenizar, por se 

tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. 

Inteligência das súmulas nº 94 desta Corte Estadual e nº 479 do Superior 

Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. Configuração da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Verba reparatória 

fixada em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com base nos critérios 

relativos às consequências do fato, à gravidade da lesão e à condição 

econômica do ofensor para a justa indenização que não merece ser 

reduzida. Consumidor que permaneceu, indevidamente, negativado por 

mais de três anos. Dano moral configurado pela desídia da fornecedora 

quanto à diligência na aferição da idoneidade das informações prestadas 

por quem contrata seus serviços, sendo notório que, muitas vezes, elas 

são aceitas por telefone, sem que o contratante apresente qualquer 

documento de identidade, o que dá azo a fraudes como a examinada 

nestes autos (TJ/RJ, APL16582652920118190004, Relator: Des. Alcides 

da Fonseca Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – grifo nosso). 

Destarte, não demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico 

negado pela requerente, o caminho não pode ser outro senão a 

declaração da inexistência da relação jurídica sob questionamento. No que 

tange ao pedido de danos morais, tenho repetidamente sufragado o 

entendimento de que o mero descumprimento ou ilícito contratual não é 

causa justificante da indenização por danos à personalidade. Todavia, no 

caso em tela, cuidou a requerente de demonstrar que se dirigiu até à ré, 

via atendimento telefônico, para negar a relação comercial em análise e 

por e-mail, para instauração de procedimento administrativo de 

contestação de fatura, sem, contudo, conseguir qualquer retorno 

satisfatório da requerida, fatos estes que, ressalte-se, não foram 

questionados ou controvertidos pela requerida, que sequer trouxe prova 

de que as conversas não se deram do modo como anunciado na exordial, 

mesmo sendo ela a detentora das gravações das ligações realizadas. 

Nesses moldes, a meu juízo, tal situação desborda da normalidade e se 

insere naquelas hipóteses caracterizadoras da chamada “Teoria da Perda 

do Tempo Livre”, pontuada com maestria por Pablo Stolze Gagliano, em 

artigo publicado na rede mundial de computadores, intitulado 

“Responsabilidade Civil pela perda do tempo”: “É justo que, em nossa atual 

conjuntura de vida, determinados prestadores de serviço ou fornecedores 

de produtos, imponham-nos um desperdício inaceitável do nosso próprio 

tempo? A perda de um turno ou de um dia inteiro de trabalho – ou até 

mesmo a privação do convívio com a nossa família – não ultrapassaria o 

limiar do mero percalço ou aborrecimento, ingressando na seara do dano 

indenizável, na perspectiva da função social? Em situações de 

comprovada gravidade, pensamos que esta tese é perfeitamente possível 

e atende ao aspecto, não apenas compensatório, mas também punitivo ou 

pedagógico da própria responsabilidade civil. “A ocorrência sucessiva e 

acintosa de mau atendimento ao consumidor, gerando a perda de tempo 

útil, tem levado a jurisprudência a dar seus primeiros passos para 

solucionar os dissabores experimentados por milhares de consumidores, 

passando a admitir a reparação civil pela perda do tempo livre”. Desse 

modo, entendo estar comprovado o dever de indenizar pela violação do 

direito constitucional ao descanso, ao lazer, ao tempo livre do cidadão, 

que deve ser quantificado segundo as diretrizes definidas pela 

jurisprudência nacional, quais sejam: grau/intensidade da lesão; 

condições/natureza do negócio ou do ilícito; predicados pessoais do 

ofensor e do ofendido; finalidade punitivo-pedagógica da indenização; 

vedação ao enriquecimento sem causa. Na hipótese dos autos, 

considerando toda a peculiaridade dos fatos, entendo escorreita a fixação 

da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de 

danos morais, que a meu juízo, serve para compensar os dissabores e a 

irritação passados pelo infortúnio contratual, e, ao mesmo tempo, podem 

significar desestímulo, desencorajamento da prestadora de serviços na 

reiteração dessa espécie de conduta desleixada e extremamente 

burocrática, que somente intensifica as violações comezinhas da 

legislação consumerista, funcionando a indenização como medida de 

caráter sancionatório-pedagógico. Ante ao exposto, nos termos do art. 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a 

inexistência de relação jurídica debitória entre autor e réu, quanto ao 

contrato discutido nesta lide e para condenar a requerida ao pagamento 

da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de 

danos morais, pela aplicação da Teoria da Perda do Tempo Livre ao caso 

em concreto. Em se tratando de responsabilidade por danos morais, os 

juros de mora e a correção monetária devem incidir da seguinte forma: 

correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido 

no Resp n 1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a 

jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema; Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 14 de novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000296-20.2018.8.11.0025 REQUERENTE: LUCAS BORGES DOS ANJOS 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA VISTOS. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no 

artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se verifica na petição de ID. 

13019143, a parte autora manifestou-se expressamente desistindo da 

ação. Havendo desistência expressa da parte autora e sendo despicienda 

a anuência do réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção 

do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Portanto, 

havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe, razão porque, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários em 

virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Número do Processo: 

1001585-22.2017.8.11.0025 Promovente: Joao Batista Santana Promovido: 

Serasa S/A Vistos, etc. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95, e não havendo questões de forma a serem analisadas como 

matéria preliminar ao mérito, passo diretamente ao julgamento da questões 

de fundo. Emerge da análise dos autos que o cerne da controvérsia está 

na identificação dos limites da responsabilidade dos bancos de dados de 

restrição ao crédito no que pertine à obrigação imposta pelo art. 43, § 3º 

do CDC, ou seja, de comunicação prévia ao consumidor apontado à 

negativação da existência de tal indicação, para que ele possa, no prazo 

de lei, se opor a tal apontamento ou resolvê-lo pelos meios legais que 

entender cabíveis. De forma resumida, afirma o autor que esteve 

negativado em seu crédito desde o dia 13/01/2015, mas somente tomou 

conhecimento do fato quando tentou realizar compra a prazo no comércio 

local e foi barrado em sua intenção, pela aduzida negativação. Salienta 
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que a indicação foi feita pelo Banco Bradesco por conta de um erro 

administrativo, já que considerou impaga uma prestação (dezembro de 

2014) de contrato de financiamento firmado com o autor (crédito bancário 

n. 4366571278), que estava devidamente quitada, tanto que o registro foi 

excluído dois meses depois. Entretanto, volta seu inconformismo contra a 

inobservância pela administradora de banco de dados de restrição ao 

crédito (SERASA), por não ter observado a regra imposta pela legislação 

consumerista, de previamente notificar o consumidor/devedor indicado a 

protesto, exatamente para que se evitem situações como a dos autos, 

resolvendo administrativamente um litígio desnecessário. Por sua vez, 

afirmou a demandada que a dívida apontada pela Bradesco 

Financiamentos, no valor de R$ 21.461,76, vencida em 29/12/2014 e 

disponibilizada para consulta de terceiros em 13/01/2015, restou excluída 

de seus cadastros em 17/03/2015, por solicitação da própria empresa 

credora, salientando, ademais, que a omissão alegada na inicial, não 

ocorreu, porque conforme demonstram os documentos anexos à peça 

defensiva (“lista de postagem – fac simples”), consta o carimbo dos 

Correios, atestando que a disponibilização da dívida (indicada pelo credor_ 

se deu em 29/12/2014, e a postagem prévia realizou-se no dia 05/01/2015, 

sendo publicizado o apontamento somente no dia 13/01/2015. Aduz que 

encaminhou a carta de comunicação exatamente ao endereço que o 

credor lhe forneceu para tanto, e por isso estaria isenta de qualquer 

responsabilidade por eventual não recebimento da missiva. Em sua 

manifestação à defesa, limitou-se o autor a dizer que apesar de fato 

residir na Rua Água da Prata, Módulo 06, nesta cidade e Comarca, sua 

residência tem numeração bastante distante da correspondência, porque 

foi apontado o endereço como sendo casa 1 0, ao passo que ele reside 

na casa de número 168W, incidindo, assim, a responsabilidade objetiva da 

administradora de banco de dados restritivos, como aduz a jurisprudência. 

Resenhados os fatos debatidos, em primeiro plano recorde-se que, de 

fato, nos termos do que estabelece a regra do art. 43, § 3º do CDC e se 

acha sumulado pela Corte Cidadã[1] é do órgão mantenedor do cadastro o 

dever de notificação prévia do pretenso negativado, não se imputando ai 

nenhuma responsabilidade a quem apontou a dívida. Entretanto, a questão 

litigiosa é distinta. Aqui não se discute a legitimidade do apontamento e 

nem a ocorrência da tentativa de comunicação prévia do devedor, mas 

sim, a quem caberia a responsabilidade de verificação/indicação do 

endereço correto do negativado, e, nesse diapasão, ao reverso do que 

afirma o autor, não é da administradora do serviço de restrição a 

obrigação de descobrir o endereço correto do devedor, bastando provar 

que foi enviada a correspondência ao endereço do consumidor indicado 

pelo responsável pelo apontamento da dívida, ex vi do que estabelece a 

Súmula 404-STJ, verbis: “É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na 

carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome 

em bancos de dados e cadastros. Sendo assim, se o pedido de 

indenização se fundava na premissa de que a dívida publicizada não foi 

previamente comunicada ao autor, e demonstrando-se que a mantenedora 

do órgão de restrição ao crédito encaminhou a missiva ao endereço que 

lhe foi informado, é fácil perceber que a pretensão, ao menos contra ela, 

não pode prosperar. Ante ao exposto, com espeque no art. 487, I, CPC, 

Julgo Improcedente a pretensão exordial porque não houve ato ilícito algum 

atribuível à demandada que justificasse a sua condenação a indenizar 

danos morais que não causou. Sem custas nem honorários nessa fase 

procedimental (arts. 54 e 55 da Lei dos Juizados Especiais). Sentença 

publicada no próprio PJE. Juína/MT, 21 de novembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito. [1] Súmula nº 359 STJ: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001307-21.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ELIMARCIO GOMES CHAVES 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, SERASA S/A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se ação de inexistência de debito cumulado indenização por danos 

morais que ELIMARCIO GOMES CHAVES move em desfavor DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, que passaremos a chamar de 1º requerido, 

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, 2º requerido e 

SERASA S/A como 3º requerente alegando, em síntese, que teve o seu 

nome negativado junto ao SERASA devido a uma dívida junto ao 1º 

requerido, enfatiza que o 3º requerido não cumpriu com seu dever de 

notificar o requerente da inclusão do seu nome no órgão de proteção de 

credito, e que embora tenha efetuado o pagamento do débito, a baixa da 

restrição não foi realizada, tendo seu nome permanecido no rol dos maus 

pagadores , fato este que lhe gerou imenso abalo ao crédito, à imagem e a 

honra. Ao final, pede a procedência da presente ação, bem como com a 

condenação do 1º e 2º requeridos solidariamente, tendo em vista que o 2º 

requerido assumiu as atividades empresarias do 1º requerido, pelos 

danos morais sofridos. O 1º e 2º requeridos apresentaram contestação, 

alegando em síntese, que inexiste dano a ser indenizável, uma vez que a 

situação vivenciada não passaria de mero aborrecimento, buscando o 

autor, única e exclusivamente, se promover financeiramente às suas 

custas, e dessa forma pede a improcedência da presente ação. O 3º 

requerido alega em defesa e comprova o envio do comunicado prévio, 

postado com data de 06/09/2017 e estando disponível a inclusão tão 

somente na data de 19/092017 e excluído na data de 27/09/2017, nota-se 

que o Serasa cuidou de comunicar o Autor da iminente inclusão do 

nome/CPF dele nos cadastros por conta da dívida, exatamente como 

dispõe o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. (ID 

10915213) Portanto tendo o requerido agido de forma licita e 

desempenhando seu papel como previsto no código de defesa do 

consumidor, não há o que se falar em dever de indenizar, referente a falta 

de notificação, visto que não poderia esperar do 3º requerido conduta 

diversa da exercida. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. REJEITO a preliminar suscitadas pelo 

1º e 2º - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAm, passo a análise do 

mérito da causa. Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. (negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). Na hipótese dos autos, resta 

incontroverso que a inclusão do nome do autor no rol de maus pagadores 

se deu de forma lícita, visto que, conforme por ele mesmo reconhecido na 

inicial, estava inadimplente com a parcela vencida em 01/08/2017, a qual 

somente foi quitada em 04/09/2017, tendo o seu nome permanecido 

restrito junto aos órgãos de restrição ao crédito pelo prazo de 09 dias. 

Neste sentido, o fato do gravame ter sido baixado em 27/09/2017, ou seja, 

tão somente após 09 dias da data da inclusão do debito, após ter o autor 

permanecido inadimplente por 34 dias, demonstra que a situação 

vivenciada não é passível de indenização por danos morais, se tratando 

de mero abalo/dissabor. Como se sabe, vida nos reserva alguns 

pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do 
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nosso comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, 

por si só, não geram danos morais, principalmente pelo fato de que o autor 

já vinha há muito tempo inadimplente, demonstrando a demora na baixa de 

seu nome dos cadastros de inadimplentes por curto período de tempo não 

gerou imenso abalo ao seu crédito, como noticiado, não passando o 

ocorrido de mero dissabor. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali 

(Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

1998, p.20), aduz com propriedade que: "qualificam-se como morais os 

danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da 

pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como 

tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade 

humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria 

valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da 

consideração social)". Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "o mero 

incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade". Ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. O incômodo, preocupação, perda da tranquilidade, que 

passou o autor pela demora de 09 dias na baixa do gravame existente em 

seu nome, no meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste 

emocional, e estes não são suficientes para gerarem danos morais. ANTE 

AO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e 

da jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial formulado por ELIMARCIO GOMES CHAVES contra o Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo dando as baixas devidas e necessárias. P. I.C Juína/MT, 

30 de novembro de 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 'HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da 

Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 30 de Novembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001564-46.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ALEXANDRO BISPO DE 

PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos três dias do 

mês de Dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, 

Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do 

Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 15h15min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001564-46.2017.8.11.0025- PJE. Ausentes às 

partes e seus representantes a solenidade. As partes, procuradores e 

testemunhas presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam 

gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações 

processuais realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no 

termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou: 

“Havendo ausência das partes ao ato processual, o que contraria o 

carácter de celeridade e oralidade do procedimento sumaríssimo, e não 

havendo provas suficiente da litigância de má fé, da parte autora, 

afasta-se a incidência enunciado n° 90 do FONAJE, que justificando-se a 

extinção da ação nos termos do artigo 51 da lei n° 9.099/95. Sem custas e 

nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a 

coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h19min o presente 

termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001632-93.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ELIAS CALIXTRO DA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos cinco dias do mês de 

dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 15h15min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001632-93.2017.8.11.0025- PJE. Presentes ao 

ato, a requerida VIVO S. A, representada pelo preposto Geraldino 

Barbosa Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa 

de Queiroz. Ausente o requerente. As partes, procuradores e 

testemunhas presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam 

gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações 

processuais realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no 

termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: “Assim sendo, com espeque no art. 487, 

I do CPC/15, Julgo Improcedente a pretensão contida na inicial, para rejeitar 

os pedidos de exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de 

restrição ao crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e 

validado pelo ordenamento jurídico. Por entender robustamente 

caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma 

demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva 

apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio 

entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa, 

condeno o autor e seu patrono pela multa a que alude o NCPC, ante o 

reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, 

fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no percentual de 5% 

sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação. 

Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 
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má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de R$ 

1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença recorrida. 

Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 10% sobre 

o valor da causa ”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do 

Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 0004437-95-95.2013.8.19.0205). 

Condeno, ademais, o autor no pagamento de custas e despesas 

processuais e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. P.I.C. Transitada 

em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se às 15h15min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001572-23.2017.8.11.0025. REQUERENTE: SINEIA FERREIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos cinco 

dias do mês de dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de 

Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, 

edifício do Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor 

Juiz FABIO PETENGILL, às 14h47min, foi declarada aberta a presente 

audiência de nos autos da Ação de nº 1001572-23.2017.8.11.0025- PJE. 

Presentes ao ato, a requerida VIVO S. A, representada pelo preposto 

Geraldino Barbosa Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio 

Barbosa de Queiroz. Ausente a requerente. Compareceu ainda a 

acadêmica de direito Dayane Soares dos Anjos. As partes, procuradores 

e testemunhas presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam 

gravados (aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações 

processuais realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no 

termo de audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: “Assim sendo, com espeque no art. 487, 

I do CPC/15, Julgo Improcedente a pretensão contida na inicial, para rejeitar 

os pedidos de exclusão do registro da dívida nos bancos de dados de 

restrição ao crédito e de indenização pelo ato perpetrado, porque lícito e 

validado pelo ordenamento jurídico. Por entender robustamente 

caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma 

demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva 

apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio 

entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa, 

condeno o autor e seu patrono pela multa a que alude o NCPC, ante o 

reconhecimento da litigância de ma-fé, nos termos do art. 80, I e III do CPC, 

fixando a multa pelo agir como improbus litigator, no percentual de 5% 

sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação. 

Registre-se que a responsabilidade solidária do escritório de advocacia 

que patrocinou a causa é hialina, a uma porque inexiste norma a blindar o 

advogado das responsabilidades processuais decorrentes da litigância 

abusiva, e a duas porque o demandismo inconsequente e exagerado está 

suficientemente demonstrado nos autos, por tudo o que foi 

detalhadamente exposto. Colho da jurisprudência carioca: “Impõe-se, 

contudo, em vista do que se apurou, a imposição de solidariedade ao 

causídico. A banalização do acesso à Justiça deve ser enfrentada porque 

constitui abuso do exercício do direito de ação e amesquinha o poder do 

Estado-Juiz. Ademais, os profissionais da advocacia estão sujeitos aos 

preceitos do Código de Ética da OAB, que estabelece regras 

deontológicas fundamentais atinentes ao exercício profissional. (…) Insta 

observar que o advogado pode ser responsabilizado por litigância de 

má-fé solidária, quando restar patente afronta aos princípios da eticidade 

e da probidade processual, exarados no artigo 14, do diploma processual 

civil, os quais se desdobram, segundo ALCIDES DE MENDONÇA LIMA 

citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. 

n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da verdade (art. 14, I); no dever de 

lealdade e boa-fé, que pode estar contido naquele, sendo tomado em 

sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de atuar rigorosamente dentro do 

que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) Verifica-se que a conduta do 

autor e de seu patrono viola o dever de proceder com lealdade e boa-fé e 

de veracidade das partes em juízo, na dicção do art. 14 do CPC e atrai a 

responsabilidade por dano processual previsto no art. 17 do CPC. 

Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do CPC, para que seja a prática 

desestimulada e assim evitada a sua reiteração. A doutrina é firme e 

rigorosa em relação ao dever de lealdade processual, como decorrência 

do princípio básico de boa-fé como regra de comportamento da parte em 

juízo, porque o processo antes de tudo atende a um fim ético. É de se 

reconhecer a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Portanto, 

conheço do recurso inominado e nego provimento para manter a sentença 

por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora e seu 

patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela litigância de má-fé no valor de R$ 

1.000,00, estendendo a solidariedade às penas da r. sentença recorrida. 

Custas pelo recorrente e honorários deste recurso fixados em 10% sobre 

o valor da causa ”(Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Estado do 

Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 0004437-95-95.2013.8.19.0205). 

Condeno, ademais, o autor no pagamento de custas e despesas 

processuais e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. P.I.C. Transitada 

em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 14h47min o presente termo que, 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes, que 

saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001573-08.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MARCOS FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos cinco dias do 

mês de dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, 

Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do 

Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 
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PETENGILL, às 15h00min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001579-08.2017.8.11.0025- PJE. Presentes ao 

ato, a requerida VIVO S. A, representada pelo preposto Geraldino 

Barbosa Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa 

de Queiroz. Ausente a requerente. Compareceu ainda a acadêmica de 

direito Dayane Soares dos Anjos. As partes, procuradores e testemunhas 

presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam gravados 

(aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações processuais 

realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no termo de 

audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou: 

“Havendo ausência da parte autora ao ato processual, o que contraria o 

carácter de celeridade e oralidade do procedimento sumaríssimo, e não 

havendo provas suficiente da litigância de má fé, da parte autora, 

afasta-se a incidência do enunciado n° 90 do FONAJE, que justificando-se 

a extinção da ação nos termos do artigo 51 da lei n° 9.099/95. Sem custas 

e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a 

coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se às 15h05min o presente 

termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001566-16.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos cinco dias do mês de 

dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da primeira vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 14h00min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001566-16.2017.8.11.0025- PJE. Presentes ao 

ato, a requerida VIVO S. A, representada pelo preposto Geraldino 

Barbosa Queiroz, acompanhado por seu advogado Dr. Eugenio Barbosa 

de Queiroz. Ausente o requerente. Compareceu ainda a acadêmica de 

direito Dayane Soares dos Anjos. As partes, procuradores e testemunhas 

presentes foram cientificadas que os atos judiciais seriam gravados 

(aqueles decorrentes de depoimentos e manifestações processuais 

realizadas no ato) e os demais registrados, por resumo, no termo de 

audiência, sendo-lhes franqueado o acesso e a visualização da 

confecção da ata, que, ao final, foi conferida e atestada como retrato fiel e 

integral dos fatos havidos durante o ato judicial, sendo dispensada a 

impressão e assinatura das partes e testemunhas nos termos lavrados, 

facultando-se ao interessado imprimir ou copiar os atos diretamente dos 

meios eletrônicos de consulta processual. O MM. Juiz sentenciou de forma 

oral nos termos e fundamentos gravados em mídia digital de cuja a parte 

dispositiva restou assim exarada: “Havendo ausência da parte autora ao 

ato processual, o que contraria o carácter de celeridade e oralidade do 

procedimento sumaríssimo, e não havendo provas suficiente da litigância 

de má fé, da parte autora, afasta-se a incidência enunciado n° 90 do 

FONAJE, que justificando-se a extinção da ação nos termos do artigo 51 

da lei n° 9.099/95. Sem custas e nem honorários nos termos do artigo 55 

da lei n° 9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais, encerrou-se às 

14h10min o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente 

assinado pelos presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio 

Petengill Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010439-51.2015.8.11.0025. REQUERENTE: OSVALDO PEREIRA FRANCA 

JUNIOR REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - GRUPO ENERGISA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa - Da necessidade de pericia no equipamento, visto 

que a pericia já fora realizada pela requerida e encaminhado ao autor 

relatando que não há qualquer anomalia no equipamento, CARTA 

RESPOSTA (ID 1919593). Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos promovida por OSVALDO PEREIRA 

FRANÇA JUNIOR em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, alega a parte Autora, em síntese, ter recebido da Ré, 

uma fatura de consumo de energia elétrica com valor superior à sua média 

de consumo no mês de Maio/2015 no valor de R$826,40 (Oitocentos e 

vinte seis Reais e Seise e quarenta centavos) e no mês de Julho/2018 no 

valor de R$ 328,08 (trezentos e vinte oito reias e oito centavos), afirma 

que houve apuração equivocada da quantidade de KWh consumidos e 

acosta documento que comprova que seu consumo está em 105 KWh 

diferente do que consta na fatura de KWh. O promovente alega que seu 

nome foi inserido no cadastro de inadimplentes gerando danos a sua 

moral, afirma que deve ser reparado e as faturas canceladas. A 

reclamada por seu turno aduz que realizou a analise do medidor de 

energia da residência do autor, a situação gerou confusão, visto que em 

suas considerações preliminares suscita a necessidade de pericia no 

aparelho, afirma que o consumo considerado está certo e que as faturas 

são devidas, por fim, requer a improcedência da demanda. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se 

pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, 

p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Da análise dos 

documentos acostados a inicial e o histórico juntado na defesa 

percebesse que a parte autora teve um aumento injustificado da cobrança 

de sua energia nos meses de maio/2015 e julho/2015, a empresa não 

trouxe comprovações de que houve algum procedimento para apurar 

tamanha diferença a revisão é medida de rigor. Outro ponto, é que o autor 

acosta fotos dos equipamentos existente na Kit Net, onde reside que 

comprova o desacordo do consumo cobrado na fatura, o que corrobora 

com suas alegações. O promovente comprova que foi negativado por 

dívida indevida, vejamos entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSERÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA - CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO 
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INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11º, DO CPC/15 - 

APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, se não 

comprovada a sua existência pelo réu, considera-se inexistente o débito 

lançado e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação. De acordo com entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, no caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, 

o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando assim qualquer prova 

específica a respeito, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude 

do fato. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de indenização por 

dano moral, tendo em vista a observância correta dos critérios da 

proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora fixado 

em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas das partes, à repercussão do fato. Em se tratando 

de indenização por dano moral, a correção monetária incide da data do 

arbitramento, nos termos da Súmula n.º 362 do STJ e os juros moratórios a 

partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ). Nos termos do art. 85, § 

11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba 

honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional 

realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 

20% disposto no § 2º, do art. 85, do CPC/15. (TJ-MT - APL: 

00035456020128110007 25756/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2017, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2017) O autor foi negativado 

nos termos da petição acostada a exordial, a reclamada não comprova a 

procedência dos débitos, dessa feita, nítido o descabimento da inserção 

do nome do promovente no cadastro restritivo. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para DECLARAR 

INEXISTENTE a dívida consubstanciada na fatura mês de Maio/2015 no 

valor de R$826,40 (Oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) e 

no mês de Julho/2018 no valor de R$ 328,08 (trezentos e vinte oito reais e 

oito centavo), determinando a revisão da mesma para fazer constar como 

consumo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores à 

fatura discutida, e a restituição de forma simples do valor que já tenha sido 

quitado até a presente data das faturas referente ao mês de Maio e Julho 

de 2015. CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Determino 

a exclusão IMEDIATA do nome do autor do órgão de proteção ao crédito, 

sob pena diária de R$ 500,00. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto os autos a MM Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. As providências Juina – MT 05 de 

Dezembro 2018. Leidiane Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, 

'HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem 

custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. 

P.I.C. Juína-MT, 05 de Dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001794-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SANT ANA CRANCIANIVOV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT0008331A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES GOMES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que a parte Requerente interpôs de Recurso Inominado, 

tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar às Contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-10.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010196-10.2015.8.11.0025. Requerente: Maria Neuza de Oliveira Silva 

Requerido: Banco Itaucard S/A Vistos, etc. Cuida-se de recurso de 

embargos de declaração aviado com intenção infringente, porque de 

acordo com o recorrente, teria o juízo se fundado em falsa premissa, 

omitindo-se de analisar o argumento suscitado em sua defesa de que o 

único beneficiário possível na relação jurídica tratada nos autos seria a 

própria instituição financeira, já que as coberturas contratadas 

referiam-se a seguro prestamista, ou seja, de mera proteção financeira do 

negócio garantido pela estipulação securitária. É o resumo necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO Os aclaratórios são manifestamente descabidos, 

porque usados para fim ao qual não se presta essa modalidade recursal. 

Afirma o embargante que ao deferir a cobertura securitária de 

incapacidade física temporária, prevista na apólice securitária, deixou o 

juízo de observar que essa cobertura se destinava à proteção financeira 

de empréstimo/mútuo feneratício ajustado entre a tomadora do crédito e a 

instituição financeira, estipulante do seguro prestamista, e, portanto, não 

observou que único legitimado a exigir a cobertura era o próprio Banco 

Itau, stipulans no contrato firmado com promessa de fato de terceiro. A 

alegação é vazia e demonstra nítida intenção da parte em alcançar, via 

aclaratórios, a modificação do decisum, sem observar que esse recurso 

não se presta, não serve para tal intento. Repetindo pele enésima vez: 

entendendo a parte que o juízo incidiu em error in judicando, seja porque 

valorou mal a prova, seja porque aplicou erroneamente o direito, seja por 

qualquer motivo que não se amolde ao sentido estrito das hipóteses de 

cabimento dos embargos de declaração (contradição interna na decisão 

ou omissão na análise de algum ponto ou questão debatido nos autos), a 

medida a ser tomada, o remédio recursal a ser intentado não é esse, 
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porque embargos de declaração não se prestam a esse fim. Apenas para 

evitar que se diga existir omissão decisória caracterizadora de negativa 

de prestação jurisdicional, deixe-se bem delineado que o juízo entendeu 

que a cobertura contratada e reclamada pela autora estava alocada na 

previsão de renda hospitalar, seguro expressamente pactuado pela 

autora/embargada, como segurada e como estipulante, e, por 

consequência, omissão ou contradição alguma há no decisum. Desse 

modo, conheço dos embargos de declaração mas nego-lhes provimento, 

por inexistir qualquer omissão ou contradição a ser sanada no caso em 

tela. Transitada em julgado, e havendo pedido de cumprimento de 

sentença, altere-se a classe processual e proceda-se ao seguimento do 

feito. Às providências. Juína/MT, 06 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-16.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº: 

8010506-16.2015.8.11.0025 Embargante: Dismobrás Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A Embargada: 

Lucimar Oliveira Aguiar Vistos, etc. Embargos de declaração lançados 

contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, 

somente para reconhecer indevida a cobrança antecipada de prestações 

vincendas lançadas no cartão de crédito private label ostentado pela 

embargada, no montante de R$ 651,60, sem exonera-la do pagamento do 

débito de modo integral quando do vencimento das parcelas. Segundo o 

embargante, a decisão quedou-se omissa quanto ao pedido suscitado em 

sua defesa para que fosse reconhecida a sua ilegitimidade passiva, na 

medida em que não seria instituição financeira e, portanto, os problemas 

relativos a débitos/créditos nos cartões emitidos por empresas financeiras 

que atuam em parceria comercial com ela, não lhe dizem respeito. Aduz, 

ainda, que não cuidou o juízo de esclarecer quem deve cumprir as 

obrigações fixadas na sentença, o que mereceria um detalhamento mais 

claro no decisum. É o resumo necessário. DECIDO Traz o embargante 

matéria que realmente restou não decidida no acórdão embargando, 

justificando o manejo do remédio recursal previsto no art. 48 da Lei n. 

9.099/95, ainda que isso não implique qualquer modificação no raciocínio 

decisório e nem em seu resultado. Pretende a recorrente ser reconhecida 

parte ilegítima para responder pela demanda porque, malgrado admita que 

operacionaliza cartões de crédito chamados private labels, emitidos e 

administrados pelas duas outras rés (Losango Promoções de Vendas e 

VISA do Brasil Empreendimentos Ltda.), argumenta que não lhe cabe 

quantificar, emitir e nem receber faturas de tais plásticos, porque funciona 

como mera comerciante varejista. O argumento é insistentemente repetido 

e rechaçado judicialmente, porque revela a renitência dos fornecedores 

de bens e serviços no mercado consumidor em aceitar a responsabilidade 

em cadeia criada pelo Código consumerista, como norma de proteção do 

consumidor, a quem não cabe garimpar ou investigar quais as 

especialidades e as atribuições de cada um dos fornecedores que atuam 

nas fases da cadeia de produção de um mercado cada vez mais 

globalizado e impessoal. Recorde-se, na dicção da doutrina moderna, que 

o ordenamento jurídico nacional, a partir de 1.990, com a assunção do 

CDC, adotou expressamente a ideia da chamada responsabilidade objetiva 

(sem culpa) derivada do “risco”, que, naquilo que nos interessa, se amolda 

à ideia de risco do empreendimento, ou seja, “todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa”, como leciona brilhantemente 

Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de Reponsabilidade Civil, ed. 

Malheiros, p. 190/191. Sendo assim, se a embargante visando maximizar 

sua atividade comercial, associou-se a financeiras e passou a operar com 

o chamado crédito exclusivo de fidelização (cartões com bandeiras 

exclusivas para aquisição de produtos de forma financiada dentro de uma 

determinada empresa de atacado/varejo), é evidente que o fez para 

otimizar seus negócios e lucrar no exercício de sua atividade, e, por 

conseguinte, pouco importa saber quem é que registra a venda, quem 

lança o crédito/débito, quem emite a fatura, quem a recebe, etc. Todos que 

estão na linha dessa relação de consumo são corresponsáveis por 

eventuais falhas que derivarem dela e, portanto, respondem 

solidariamente pelas obrigações que dela advierem. Dessarte, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva da embargante e, sendo o mais didático 

possível, se a sentença disse que a “aceleração” na cobrança das 

parcelas de 5 a 10 da compra parcelada pela autora nas lojas City Lar (ou 

seja, na embargante), estava errada, então cabe a quem antecipou os 

vencimentos corrigir sua conduta e cobrar, em cada mês, o valor devido 

de cada parcela, sendo esses envolvidos/responsáveis pela 

execução/cumprimento da decisão sob análise. Dessarte, JULGO 

PROCEDENTE os embargos de declaração, para integrar o édito sentencial 

que havia se omitido sobre um dos pontos da lide, para afastar a 

ilegitimidade passiva suscitada pela embargante, mantenho intacto o 

resultado decisório. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se ou 

promova-se ao cumprimento da sentença, caso provocado pela 

interessada. Sobrevindo irresignação recursal, intime-se a parte contrária 

para contra-arrazoa-la e, depois, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências. Juína/MT, 07 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.: 

8010301-50.2016.8.11.0025 Embargante: Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT 

Embargada: Daiane Backes VISTOS, ETC. Cuida-se de embargos de 

declaração manejados em face de sentença que deu parcial procedência 

ao pedido inicial, cominando ao réu, ora embargante, a obrigação de 

entregar coisa certa (fornecer à autora uma chave codificada do veículo 

VW/Saveiro, de sua propriedade, nos moldes e com as características 

descritas na inicial), porque, segundo a recorrente deixou a sentença de 

se pronunciar (omitiu-se, portanto) sobre a questão da discrepância de 

valores nos orçamentos de uma chave codificada, que segundo o autor 

seria, em torno de R$ 9.190,76, ao passo que por orçamentos colhidos 

pela demandada/embargante, uma chave, com a devida codificação, 

giraria em torno de R$ 450,00. Assinala, ainda, que em caso de conversão 

da obrigação – por seu descumprimento – haveria o juízo de fixar o 

momento de incidência dos consectários da mora. É o resumo necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO A questão recorrida não comporta acolhimento, e 

revela a enorme dificuldade dos operadores do Direito em operacionalizar 

o recuso de embargos de declaração como uma categoria recursal 

específica. Relembre-se que em sua acepção original recurso é o meio 

processual necessário e adequado a impugnar, nos mesmos autos, 

decisão judicial, com vistas a reforma-la ou invalida-la, e talvez por isso, já 

que os embargos de declaração não se prestam a uma coisa nem outra, 

haja tanta dificuldade em se apreender e compreender a sua finalidade 

processual. Digo isso porque inexiste qualquer omissão ou contradição na 

decisão de mérito, porque o que foi decidido, de forma cristalina e de fácil 

compreensão, foi que, não interessa o valor do orçamento, o local de 

fabricação ou a forma de execução da chave, o que deve ser entregue à 

embargada é uma chave codificada do veículo VW/Saveiro CS TL MB, 

2015/15, chave obviamente que deve ser original e com codificação 

individual. Se isso custa meio, um, nove, dez ou 40 salários mínimos – teto 
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de competência dos Juizados Especiais – está bem claro na decisão que é 

o que deve ser executado e, portanto, não há omissão alguma a ser 

sanada nos aclaratórios, porque, repita-se, a condenação é na obrigação 

de entregar coisa certa e não em obrigação de valor. Ressalte-se, porque 

questionado pela recorrente, ainda que tal matéria esteja expressamente 

definida no CCB e no NCPC, que, no caso de não ser cumprida a 

obrigação de entregar coisa ela se converterá em obrigação de dar, em 

verdade, indenizar, e, por consequência, os consectários da mora serão 

os inerentes a essa espécie de obrigação. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e julgo-os improcedentes, por inexistir contradição, omissão ou 

obscuridade alguma a ser sanada na hipótese. P.I.C. Juína/MT, 7 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON SCHOABA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIRTO PEDROZA DIAS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BALBINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 14h20min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-72.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010015-72.2016.8.11.0025 [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] REQUERENTE: 

VALTER SOARES DA SILVA REQUERIDO: OI S/A VISTOS. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos 

morais, em fase de cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão 

prolatada nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a 

recuperação judicial da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil 

Telecom S/A), em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, 

foram definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses 

moldes, considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 12/06/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 8197215), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento dos créditos indicados 

nas petições de ID. 9319537 e 9344152. Cumprida a determinação 

anterior, aguarde-se em suspensão a comunicação do adimplemento do 

débito pelo devedor. Oportunamente, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Sem prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o 

presente processo está tramitando em fase de cumprimento de sentença. 

Às providências. Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-35.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ONIZETE VICENTE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010022-35.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: ONIZETE VICENTE DE MORAES 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 05/04/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 617838), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de ID. 6700464. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em 

suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 7 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010084-07.2016.8.11.0025 [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] REQUERENTE: 

ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos 

morais, em fase de cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão 

prolatada nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a 
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recuperação judicial da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil 

Telecom S/A), em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, 

foram definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses 

moldes, considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 12/06/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 8182215), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de Id. 8261702. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se em 

suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-24.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDA FERREIRA OAB - MT0015853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000007-24.2017.8.11.0025 REQUERENTE: KARINE FERNANDA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se 

dessume da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte devedora quitou integralmente o débito exequendo, bem como 

o credor postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. 

Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento do valor depositado no ID nº 16566105, nos 

moldes requeridos na petição de ID. 16573726. Oportunamente, 

certifique-se o transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania 

as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante 

dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às providências. Juína/MT, 7 de 

dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-74.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010054-74.2013.8.11.0025 REQUERENTE: NEUZI PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A VISTOS. Consoante teor da 

decisão prolatada nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada 

a recuperação judicial da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil 

Telecom S/A), em Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, 

foram definidos os trâmites a serem adotados para excussão de créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos 

extraconcursais (fato gerador constituído após de 20/06/2016), nos 

processos que as empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses 

moldes, considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 24/08/2015 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 1896079), se adequando à 

hipótese de crédito concursal, determino a expedição de certidão de 

crédito em favor do exequente em relação ao valor indicado na petição de 

ID. 1896084, devendo o credor habilitar seu crédito nos autos da 

recuperação judicial para pagamento na forma do Plano de Recuperação 

Judicial. Cumprida a determinação anterior, por ser impossível o 

prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, 

II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do 

mérito. Após o transito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes 

autos Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 105/2018-CA     A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 

DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   Considerando que a 

Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do Centro Judiciário de 

Solução de Conflito e Cidadania, estará participando da 9ª Reunião do 

Comitê Gestor do Sistema Informatizado de Gestão dos CEJUSC's no 

NUPEMEC, em Cuiabá/MTno período de 11/12/2018 a 15/12/2018;   R E S O 

L V E :       DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, 

Técnica Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 11/12/2018 a 15/12/2018, durante a ausência da 

titular.   Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’Oeste, 7 de 

dezembro de 2018.     Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito Diretora do 

Forotable

 PORTARIA Nº. 105/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará participando 

da 9ª Reunião do Comitê Gestor do Sistema Informatizado de Gestão dos 

CEJUSC's no NUPEMEC, em Cuiabá/MTno período de 11/12/2018 a 

15/12/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 11/12/2018 a 15/12/2018, durante a ausência da 

titular.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 7 de dezembro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 106/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando que o Sr. Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz Titular do 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, apresentou atestado médico de 6 

(seis) dias a partir do dia 10/12/2018;

 Considerando que a senhora Carmem Aparecida Lisboa Viscadi da Silva 

1ª Suplente de Juiz de Paz do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta 

Comarca não se encontra na cidade;

 R E S O L VE :
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 DESIGNAR a senhora CLAUDETE FÁTIMA QUINHONES, 2ª Suplente de 

Juiz de Paz do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca, para 

exercer as funções de JUÍZA DE PAZ daquela Serventia, no período de 

10/12/2018 a 15/12/2018, enquanto o Juiz de Paz titular estiver de licença 

médica.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 10 de dezembro de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001671-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDERO NEGOCIOS E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento, no prazo de10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES BACCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Em tempo, considerando que esta Magistrada irá participar de 

reunião junto à nova Presidência do E.TJMT na data aprazada para a 

solenidade, REDESIGNO a audiência para o dia 19/02/2019 às 13h30min, 

devendo as partes serem intimadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES BACCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimação da Procuradora da parte autora para comparecer na audiência 

de Instrução designada para o dia 19/02/2019 às 13h30min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016, devendo informar ou intimar as testemunhas da data, 

horário e local da realização da solenidade, salvo exceções legais, sendo 

o não comparecimento presumido como desistência, nos termos do que 

preceituado pelo art.455, CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (RÉU)

 

Vistos. Em tempo, considerando que esta Magistrada irá participar de 

reunião junto à nova Presidência do E.TJMT na data aprazada para a 

solenidade, REDESIGNO a audiência para o dia 13/02/2019 às 16h00min, 

devendo as partes serem intimadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário 

com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de novembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser 

improvável a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do 

CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da 

prova. De pronto, considerando que a requerida mesmo devidamente 

citada quedou-se inerte, consoante certidão de id nº 16315888, DECRETO 

a sua revelia, nos limites do art. 344, do CPC. Assim, analisadas e 

afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte 

demandante pugnou pela produção de prova testemunhal, enquanto a 

Autarquia quedou-se silente. A par disso, consoante o disposto no artigo 

357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) 

qualidade de trabalhador rural ainda que descontínuo b) regime de 

economia familiar e c) período de tempo que trabalhou no campo. Dessa 

feita, DEFIRO a prova testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado em no 

máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, bem como DETERMINO a 

intimação da parte autora para o pertinente depoimento pessoal, devendo 

seu advogado informar ou intimar as testemunhas da data, horário e local 

da realização da solenidade, salvo exceções legais, sendo o não 

comparecimento presumido como desistência, nos termos do que 

preceituado pelo art.455, CPC. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/02/2019, às 14h00min. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001842-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001842-55.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUIZ GONZAGA DE MENEZES REQUERIDO: CLEIDIMARA 

CRISTINA FRANCISCO Vistos. LUIZ GONZAGA DE MENEZES propôs a 

vertente “Ação de Reconhecimento e de Dissolução de União Estável, C/ 

Pedido de Adjudicação Compulsória e Tutela de Urgência” em desfavor de 
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CLEIDIMARA CRISTINA FRANCISCO, todos qualificados nos autos. 

Segundo consta da inicial, as partes mantiveram união estável de 

Maio/2011 a Agosto/2015 e durante referido lapso temporal adquiriram 

uma propriedade rural, contudo, não houve possibilidade de fazerem a 

correta divisão e apuração de dívidas contraídas, motivo pelo qual o autor 

pugna pela concessão de tutela cautelar para impedir a requerida que 

efetue a venda do imóvel e/ou a modificação da cerca divisória entre a 

quota parte pertencente a cada um, até o deslinde do presente feito. Em 

seguida, os autos vieram-me conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência cautelar encontra-se 

disciplinada no art. 301 do CPC, verbis: Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Para o 

deferimento, nos termos do art. 300 do NCPC, requer a coexistência tanto 

da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente. Nota-se que a tônica da presente tutela cautelar repousa 

no risco de dissipação do patrimônio e alienação da propriedade rural a 

terceiros, o que prejudicaria a futura partilha. Analisando os autos sob a 

ótica de um juízo de cognição superficial, entendo que o pleito de liminar 

merece guarida. Afinal, a medida foi proposta com o único objetivo de 

resguardar o bem de alienação que coloque em risco a partilha dos bens 

do casal e acerto das dívidas, sendo que, havendo indícios de que eles 

realmente possam ser dissipados, nada obsta o seu deferimento. Tal 

situação, se conjugada com o objetivo da tutela cautelar, autoriza a 

concessão do pleito liminar deduzida na exordial, já que não haverá 

prejuízo a qualquer dos litigantes, pelo contrário, os bens a serem 

partilhados serão preservados. No propósito de buscar aferir esses 

requisitos, mormente no que tange ao fumus boni iuris, observo que 

referido requisito na verdade se confunde com o próprio mérito da 

demanda, uma vez que a probabilidade é o direito do requerente à partilha 

e a satisfação dos mútuos e dívidas existentes entre as parttes. Todavia, 

mesmo em não estando suficientemente demonstrado, verifico que a não 

concessão da tutela cautelar pretendida tem dano reverso gravíssimos, 

consistente na possibilidade de dilapidação dos bens prejudicando o autor 

futuramente. No que tange ao periculum in mora, este é inconteste, pelo 

risco de dilapidação já exaustivamente narrado. Com efeito, tal afirmação 

está pautada, ainda, na verificação de que inúmeras demandas, que 

envolvem partilha de bens, eternizam-se pela dificuldade em se apurar a 

quantidade exata do patrimônio ou de se averiguar eventual alegação de 

dilapidação no curso do feito. Portanto, tendo sempre em mira tratar-se de 

decisão cuja análise das questões dá-se em juízo de cognição rarefeita, 

tenho como cumpridos os requisitos para a concessão da liminar inaudita 

altera parte. Ante o exposto, nos termos do art. arts. 300, 301 e 139 do 

CPC, DEFIRO a liminar pleiteada para DETERMINAR o bloqueio da matrícula 

da propriedade rural em nome da requerida, bem como para DETERMINAR 

que a requerida se abstenha de modificar a localização da cerca divisória 

entre as quotas partes dos litigantes. Para tal fim, DETERMINO que seja 

oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda à averbação 

necessária na matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade a terceiros da 

presente decisão. Ademais, com o olhar volvido à tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 07/02/2019, às 13h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de 

constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo, por este Juízo. Tal 

solenidade será realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Após, devidamente certificado, voltem-me 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 29 

de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001842-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. F. (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001778-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMOSINA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Carmosina Borges dos Santos contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16602275/16602285. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
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DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter percebido benefício até agosto de 2018, 

não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados 

ou já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001775-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Beneficio de Amparo 

Assistencial ao Portador de Deficiência Incapacidade com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por JOSIELE PASCOA ARAUJO, 

representada por seu genitor Jose Maria Araujo da Silva, contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando em resumo, que é portador de deficiência, não havendo 

como prover renda necessária ao seu sustento e de sua família, razão 

pela qual pleiteia o benefício de prestação continuada. A inicial veio 

instruída com os documentos de id nº 16593914/ 16594457. Os autos 

vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, 

passando a analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. Como 

quesitos do Juízo, o expert deverá responder: 1. O (a) periciando (a) 

apresenta deficiência física ou mental? 2. Qual ou quais? 3. O (a) 

periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo de 

trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07). 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há 

prognóstico de reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em 

caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07). 5. Sendo 

portador de alguma doença, é possível estimar as datas prováveis do 

início e do término? 6. O grau de incapacidade da autora e parcial ou total? 

A incapacidade e temporária ou permanente? 7. A parte autora necessita 

de intervenção cirúrgica? Aportando o estudo social aos autos, DIGAM as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias. ENCAMINHEM-SE os quesitos. No 

mesmo passo, NOTIFIQUE-SE o Assistente Social, para que proceda ao 

estudo social na residência da autora, devendo verificar se a autora 

preenche os requisitos do art. 20 e seus dispositivos, da Lei 8.742/93. 

Apresentado o resultado da perícia e o laudo psicossocial, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a 

realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de 

novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001103-82.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. 

RÉU: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. DEFIRO o pleito de ID 
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16574664, motivo pelo qual DETERMINO a citação da requerida via postal 

no endereço informado, bem como, considerando que não haverá tempo 

hábil para cumprimento da citação antes da audiência, REDESIGNO a 

solenidade para o dia 06/02/2019 às 13h30min. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 21 de novembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Intimar a advogada da parte autora para se manifestar nos autos sobre 

laudo médico pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NOS 

AUTOS SOBRE LAUDO MÉDICO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001784-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO APOLONIO FRANCISCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARRETO LOPES OAB - MT20450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Aparecido Apolonio Francisco contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16608497/16608506. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua incapacidade para o trabalho pelos atestados médicos 

acostados em id nº 16608499/16608503, não ocorrera o mesmo com a 

sua qualidade de segurada, tendo em vista que se trata de labor rural, 

necessitando de maior dilação probatória. Assim, restam algumas provas 

imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. POSTERGO a designação da solenidade 

para após a formação do contraditório. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 3484-80.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Roberto do Carmo, Carlos Roberto do Carmo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto do Carmo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, LETÍCIA CAIRES GOMES - OAB:25.285, Mirian Costa 

Cardoso - OAB:6.361

 PROCESSO/CÓD. Nº 263727

Vistos, etc.

Trata-se de ação anulatória de partilha amigável ajuizada por Oscar 

Roberto do Carmo e Carlos Roberto do Carmo, qualificados nos autos, em 

face do requerido José Roberto do Carmo Sobrinho.

Em apertada síntese, aduz a parte autora que o requerido, na qualidade de 

inventariante nos autos do inventário em apenso (CI 229668), realizou 

vendas de gados do espólio sem autorização judicial, sonegando 

informações quanto à exata quantidade de semoventes existentes, razão 

pela qual postulou concessão de tutela de urgência visando a autorização 

para venda de todas as reses do espólio e depósito judicial dos valores 

correspondentes, a fim de assegurar os direitos patrimoniais de todos os 

herdeiros.

 O pedido de tutela de urgência foi deferido às fls. 99/100, autorizando a 

venda de todos os semoventes do acervo do espólio de Agnelo Roberto 

do Carmo e o depósito judicial do valor auferido, ocasião em que se 

determinou, ainda, a expedição de ofício ao INDEA-MT para que referido 

órgão se abstenha de emitir novas guias de transporte de animais (GTA) 

sem a devida autorização judicial.

Outrossim, ao requerente Oscar Roberto do Carmo foi concedida a 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, bem como foi 

autorizado ao requerente Carlos Roberto do Carmo o recolhimento das 

custas processuais ao final da demanda (fls. 99/100).

O requerido apresentou contestação às fls. 124/161, como também 

interpôs agravo de instrumento, conforme cópia da petição, com as 

inclusas razões, juntadas às fls. 310/331.

O efeito suspensivo da tutela recursal foi deferido pelo Excelentíssimo 

Desembargador Relator, cuja decisão encontra-se carreada à fl. 

333/333-v.

 A magistrada titular do feito não conheceu da exceção de suspeição 

arguida pela parte requerida em contestação, todavia, declarou-se 

suspeita para a condução da demanda, conforme decisão de fls. 334/335, 

remetendo-se os autos para este juízo em 06.12.2018.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

O requerido/impetrante insurge-se contra decisão que, ao conceder a 

tutela de urgência pleiteada pela parte autora, consistente em autorizar a 

venda dos semoventes que compõem o espólio de Agnelo Roberto do 

Carmo, determinou que o INDEA-MT se abstivesse de emitir novas guias 

de transporte de animais (GTA) do espólio e do requerido sem a devida 

autorização judicial.

Reexaminando a questão decidida, concluo que razão assiste ao 

impetrante e a decisão prolatada às fls. 99/100 deve ser parcialmente 

modificada.

Isso porque, analisando a inicial, denota-se que a parte autora não 

vindicou o bloqueio de movimentação do gado pertencente ao 

requerido/impetrante, apenas requereu que fosse solicitado ao INDEA-MT 

relatório contendo as informações da quantidade e movimentação do 

rebanho de propriedade do demandado.

Assim, pelas razões acima mencionadas, em juízo de retratação, reformo 

parcialmente a decisão proferida às fls. 99/100, a fim de tornar sem efeito 

o dispositivo que determinou ao INDEA-MT a abstenção de emitir guia de 

transporte de animais (GTA) do rebanho pertencente ao requerido José 

Roberto do Carmo Sobrinho.

 Oficie-se com urgência ao INDEA-MT informando-o da presente decisão.

 Outrossim, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca 

da contestação, no prazo de 15 dias, mormente sobre as preliminares de 

impugnação ao valor da causa e concessão da gratuidade da justiça.

Por fim, em relação ao Agravo de Instrumento n° 

1013043-77.2018.8.11.0000, registre-se que as informações requisitadas 

foram encaminhadas via malote digital através do Ofício 182/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257135 Nr: 541-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sebastião Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação Condenatória de Concessão de Auxílio-Doença c/c 

Pedido de Liminar” proposta por Antonio Sebastião Rodrigues em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos 

autos, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 16/86.

 A inicial fora recebida às fls. 87/89-v, com o deferimento do pedido de 

tutela, sendo determinada citação da demanda, além de ser determinada 

realização de perícia médica.

Contestação apresentada pela demandada às fls. 92/105.

Impugnação à contestação incrustada às fls. 110/117.

Perícia médica acostada às fls. 123/125.

Manifestação da autora sobre o laudo pericial às fls. 126/129.

Embora devidamente intimada, a demandada deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação, consoante certificado à fl. 130.

Às fls. 131 o feito fora convertido em diligência, com designação de 

solenidade.

Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da 

autora fazendo alegações finais remissivas requerendo tutela antecipada, 

ao passo que a Autarquia demandada não se fez presente, precluindo 

seu direito na apresentação das derradeiras alegações (fls. 135/137).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018 não havendo que se falar em quinquênio.

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra 

fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade 

mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de 

benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua 

manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas 

no ordenamento legal.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime 

geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da 

lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;”

O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do 

INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por 

prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz 

temporariamente para o trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 

8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 
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COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)”

Quanto à comprovação da condição de segurado especial, a parte autora 

acostou aos autos como início de prova material os documentos de fls. 

61/86. Em sede de audiência de instrução foram inquiridas duas 

testemunhas para comprovação da qualidade de segurado especial, 

sendo que ambas confirmaram que a parte autora sempre se dedicou ao 

labor na lide rural em regime de economia familiar, não havendo se 

utilizado de maquinários, inexistindo empregados, além de sempre 

trabalhar na plantação e colheita de alimentos para própria subsistência, 

tendo que parar de trabalhar em razão de sua doença, tudo registrado em 

mídia encartada às fls. 137.

Analisando detidamente o laudo pericial encartado às fls. 123/125, 

aferem-se as informações: “(...) Incapacidade Parcial e Permanente (...) 

para o quesito nº 10 – A incapacidade é susceptível de recuperação ou 

reabilitação para o exercício da mesma função ou de outras atividades 

profissionais? O expert respondeu: Não (...)”.

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos 

pedidos exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, 

fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado.

Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que a autora, em razão da 

sua enfermidade, não pode mais exercer atividade laboral de qualquer 

natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora 

permanece com a sua qualidade de segurada, senão vejamos:

"Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a 

perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia 

incapacitante."

Considerando que a parte autora se encontra permanentemente 

incapacitada para qualquer tipo de atividade, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia, faz jus a 

aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a existência de 

todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o 

preenchimento dos requisitos, in verbis:

 “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

 § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez 

(artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de 

segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 contribuições - 

art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da 

incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a 

subsistência; d) demonstração de que o segurado não era portador da 

alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da 

reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado 

pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se 

concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de 

forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. TERMO INICIAL. 1. 

Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador 

firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2. As 

condições pessoais do segurado, associadas às conclusões do laudo 

pericial quanto à atual limitação para a sua atividade habitual, em face de 

doenças incapacitentes, indicam a necessidade de concessão de 

aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde ser 

reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos elementos 

trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para a 

concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)”

 “APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL 

BÓIA-FRIA. INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É 

devida a aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é 

concludente de que a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está 

definitivamente incapacitada para sua atividade habitual e, por suas 

condições pessoais, se mostra impraticável a reabilitação para outra 

atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 96894620104049999 PR 

0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 2011 Relator RÔMULO 

PIZZOLATTI)”

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI DE 

BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. 

TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E PESSOAIS QUE NÃO 

PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FIXAÇÃO DO VALOR DOS 

HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA 

RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo Juízo atesta que o autor 

é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À DIREITA E ARTOSE, 

ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA 

LOMBAR.", e que tais doenças estão diretamente relacionadas com suas 

atividades laborativas de trabalhador rural, atestando, assim, que "O 

PACIENTE É INCAPACITADO PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES 

LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE TODAS AS ATIVIDADES." II - 

Considera-se bastante remota a possibilidade de reabilitação profissional, 

haja vista que o Autor sempre exercera trabalho que demandava esforço 

braçal (fls. 56/60), para o qual não está mais capacitado em decorrência 

das doenças degenerativas que lhe acometem, não possuindo formação, 

nem experiência profissional, nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite 

sua reinserção no mercado de trabalho em outra atividade, cabendo 

ressaltar que a própria perícia realizada no âmbito administrativo, atesta 

que o segurado em questão não é passível de reabilitação profissional 

para a mesma atividade ou para outra que lhe garanta a subsistência, 

considerada a idade e o grau de instrução do segurado (fl. 144). III - 

Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, embora o laudo elaborado pelo 

expert seja de fundamental importância para nortear a formação da 

convicção do Juízo acerca da existência ou não do direito invocado, o Juiz 

não está adstrito ao parecer técnico, vale dizer, não está vinculado às 

conclusões do perito e assistentes. IV - Consideração do aspecto social 

da demanda, sendo totalmente inviabilizada a reinserção do autor no 

mercado de trabalho, em mira o princípio vetor constitucional da dignidade 

da pessoa humana (artigo 1, III, da CRFB). V - Benefício devido a contar da 

data da sentença, eis que fora reformada decisão que deferiu a 

antecipação da tutela, nos autos do Agravo de Instrumento 

nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os elementos do caso 

concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 

541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)”

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 
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benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada.

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.

 Diante do exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a Antonio Sebastião Rodrigues, a partir da data do 

requerimento administrativo, perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data da realização da perícia médica, com incidência de juros de mora a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos 

quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão 

incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma 

única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”, JULGANDO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o pleito 

de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto 

de execução após o trânsito em julgado.

 CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252374 Nr: 4264-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia de Carvalho Melquiades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

105/105 versos, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 06 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259181 Nr: 1511-90.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves Memória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 41 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

Sessão de Mediação e/ou Conciliação redesignada para o dia 20/02/2019 

às 15h30min. Igualmente para efetuar o pagamento da locomoção do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte e cinco reais ), de acordo 

com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias 

on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado decitação da 

parte requerida, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento 

para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257319 Nr: 618-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILTON CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a advogada da parte autora saiu intimada da 

audiência para apresentar memoriais, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 1032-49.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Elyzia Maria do Carmo Souza, Daniel Ricardo 

de Souza, Eudice de Souza Barbosa, Eunice Ricardo de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito das manifestações das partes, a Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença já fora julgada, inclusive sendo retificada em parte em sede 

recursal conforme se observa às fls. 179/182, não sendo cabível qualquer 

outro tipo de discussão, razão porque TORNO sem efeito a decisão de fls. 

230, e DETERMINO seja feito o cálculo, observando-se o ali decidido, com 

a remessa dos autos ao contador judicial.

Com o aporte do cálculo aos autos, o HOMOLOGO, desde já, razão pela 

qual EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 94744 Nr: 4656-72.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: O Municipio de Curvelândia-MT, Lair Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11.270, Rosiane 

Pereira dos Santos - OAB:21.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 Vistos.

Na toada da cota ministerial de fls. 261, tendo em vista que já fora 

colacionada aos autos a prova emprestada deferida, INTIMEM-SE as 

partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Após, AO MPE para parecer.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 94743 Nr: 4655-87.2009.811.0011

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Curvelândia-MT, Lair Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Desemvolvimento Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cruz Moreira - 

OAB:

 Vistos.

Considerando o pagamento voluntário pela demandada às fls. 229/230, 

INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, valendo o silêncio como concordância e consequente 

quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 150072 Nr: 110-66.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390

 (...)Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição 

na sentença debatida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, 

razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRAM-SE 

as determinações remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 118666 Nr: 3809-36.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Custodio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Coord. de Política 

Habitacional da Secretaria de Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a concordância da exequente referente ao cálculo de fls. 

194, o HOMOLOGO, e, DETERMINO que SE EXPEÇA o respectivo 

precatório, observando-se o disposto no art.100,CF/88, encaminhando-se 

ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

No mais, AGUARDE-SE o feito em cartório até o pagamento da requisição 

de pequeno valor, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, com o pagamento da RPV encimada, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de dezembro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258546 Nr: 1183-63.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irandi Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, DETERMINO seja a requerida intimada para que 

mantenha/restabeleça o benefício da autora, sob pena de 

responsabilização e aplicação de multa diária.Ademais, INTIME-SE a 

demandada acerca do laudo pericial, para apresentação de manifestação 

no prazo legal.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 06 de dezembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 1676-55.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovercino Marcelino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 256, devendo a requerente 

manejar a competente ação, seja ela judicial ou administrativa.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D´Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258985 Nr: 1401-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benvinda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana de Dal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 
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- OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 (...)De início passo à análise das preliminares suscitadas pelos 

requeridos, quais sejam, de inépcia e carência da ação.Quanto à alegada 

inépcia por ausência de documentos que comprovem os fatos narrados 

pela autora, tenho que tal argumento se confunde com o mérito da 

demanda e não conduz à extinção do feito por inépcia, eis que somente na 

análise do mérito será possível auferir se os documentos juntados pela 

requerente são aptos ou não a comprovarem o alegado. Portanto, rejeito 

referida preliminar.Igualmente sem razão a requerida ao aduzir a carência 

da ação ao argumento de que inexiste prova nos autos que comprovem a 

suposta conduta ilícita praticada pela requerida, eis que novamente a 

questão aludida não se trata de matéria preliminar, mas sim questão 

atinente ao mérito, razão pela qual afasto.Não havendo outras questões 

prejudiciais a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, passo 

a deliberar quanto aos pontos controvertidos e às provas perseguidas. A 

questão de direito sobre a qual recairá a instrução probatória (art. 357, II, 

CPC) é se houve ou a aquisição do colchão pela requerente; qual o valor 

pactuado; qual o valor adimplido; se houve a entrega de referido colchão. 

Para tanto, DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal das partes.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20/03/2019, às 14h45min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser 

apresentado no prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Caberá aos patronos das partes a intimação das testemunhas para que 

compareçam à solenidade designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob 

pena de desistência na oitiva (§3º).Sobre a distribuição do ônus da prova 

(art. 357, III, CPC) tenho que caberá a cada uma das partes comprovarem 

suas alegações.Não havendo mais qualquer prova a ser produzida, 

conforme manifestação das partes, DECLARO SANEADO o presente 

feito.INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Mirassol D´Oeste/MT, 29 de novembro de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257994 Nr: 931-60.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Lemes Ltda, Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 (...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do embargado, 

declarando EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC.Em razão da sucumbência CONDENO o embargante 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, fixando estes últimos em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa atualizado, nos termos do §2º, art. 85, CPC.Transitada 

em julgado, TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos principais, 

após ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo.P.R.I.C. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 116101 Nr: 2587-33.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Elian Pereira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 (...)Diante do exposto, ACOLHO o pedido de recolhimento dos honorários 

periciais ao fim do processo, de modo que DETERMINO a intimação do 

profissional nomeado para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado como aceite.Se silente, CUMPRA-SE a r. 

decisão proferida. Outro o cenário, CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235690 Nr: 579-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001156-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ESTEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

protocolou a contestação de ID nº 16474029, em 12/11/2018, portanto no 

prazo legal, tendo em vista que a audiência de conciliação se realizou em 

18/10/2018. Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º 

do NCPC, abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste 

acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 10 de 

dezembro de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001493-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)

 

Analisando detidamente os argumentos expendidos na exordial, 

verifica-se que eventual concessão da segurança ao impetrante implicará 

necessariamente em interferência na esfera jurídica do Dr. Danilo Ochiuto. 

Diante do exposto, determino a integração do polo passivo da lide, 

mediante a inclusão do Dr. Danilo Ochiuto, em 15 (quinze) dias, conforme 

dicção legal do art. 115, I, do CPC, sob pena de extinção. Feito o 

aditamento na forma suso determinada, desde já, notifique-se o Dr. Danilo 

para que apresente informações, no prazo legal. Com a vinda das 

informações, dê-se vista do processo ao Ministério Público e, na 

sequência, volvam-me conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001252-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001252-78.2018.8.11.0011. 

Cuida-se de Ação Previdenciária manejada por Adelina Correa de Oliveira 

em face do Instituto Nacional de Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos anexados no 

ID nº 14983288, 14983401, 14983470, 14983707, 14983846, 14984870 e 

149874950. A inicial foi recebida no ID nº 15072876. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação no ID nº.: 16159705, alegando como 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada no ID 

nº.: 16288548. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, constato que o requerido arguiu como prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos 

pelo requerido, registro que razão não lhe assiste, uma vez que o 

requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão de 

aposentaria por idade rural no dia 30 de maio de 2017 e o ajuizamento da 

ação se deu em 27 de agosto de 2018, ou seja, não há em que se falar em 

prescrição quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se. Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta 

forma, declaro o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de janeiro de 2019, a realizar-se às 14h00min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste - MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248285 Nr: 2238-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sidney Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:SP / 209.551

 Intimar o procurador do autor para se manifestar nos autos, no prazo de 5 

dias. Bem como intimá-lo sobre a R. Decisão de fls. 66, cujo teor 

transcrevo:"Código 248285. Em consulta realizada junto ao Sistema 

RENAJUD fora possível aferir que o endereço localizado é o mesmo já 

vertido nos autos, conforme extrato em anexo. À vista disso, intime-se a 

parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018. Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147811 Nr: 4264-64.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 101, cujo teor 

transcrevo:"Código 147811. Defiro o pedido formulado à fl. 100, razão pela 

qual suspendo o feito pelo prazo de 12 (doze) meses. Decorrido o prazo 

acima, intime-se a parte autora por meio de seu advogado para dar 

seguimento ao feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - 

MT, 05 de dezembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154391 Nr: 884-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Alvay 

Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Danilo Cezar Ochiuto - OAB:8833, Gilson Carlos 

Ferreira - OAB:14391, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 Intimar os advogados dos requeridos sobre a audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 13h30min. Bem 

como intimá-los ainda sobre a R. Decisão de fls. 1161, cujo teor 

transcrevo:"Código 154391.Como é cediço, a Justiça brasileira tem alçado 

novos caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias chamados de meios consensuais de conflito, 

como a mediação e a conciliação, visando justamente assegurar a todos o 

direito a solução dos litígios por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. No caso sub judice, embora não há previsão expressa para 

a realização de tentativa de conciliação em processos que versam sobre 

a fase de cumprimento de sentença, entendo que nesse caso peculiar à 

conciliação seria a medida mais harmônica e adequada para dissolver o 

litígio em voga. À vista disso, nos termos dos artigos 3º, §3º e 139, inciso 

V , ambos do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 30 de janeiro de 2019, às 13h30min, a ser realizado neste Juízo. 

Intimem-se às partes, bem como os seus procuradores para compareçam 

a solenidade. Cientifique-se o MPE. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 06 

de dezembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129755 Nr: 1349-42.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O, márcio eugênio diniz - OAB:130278

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227444 Nr: 476-03.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIF, AIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o procurador do autor para que se manifeste acerca das 

informações contidas nas Declarações de Imposto de Renda do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias.Bem como intimá-lo acerca da R. 

Decisão de fls. 128/128v, cujo dispositivo transcrevo:"...Desse modo, 

intime-se o exequente para que se manifeste acerca das informações 

contidas nas Declarações de Imposto de Renda do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e com manifestação, certifique-se e 
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façam-me conclusos...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254194 Nr: 5296-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169558 Nr: 3659-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma da Silva Gonçalves Borges, João 

Luciano de Oliveira, Wanderlei Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin 

Zumioti - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, de acordo com o provimento 07/2017. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251162 Nr: 3631-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de MT - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Pereira da Costa, Diego Gonçalves 

Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o procurador do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias.Bem como intimá-lo sobre a R. Decisão de fls. 63, cujo teor 

transcrevo:"Código 251162. Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL 

e INFOJUD, foi possível aferir a existência de novos endereços dos 

executadas, conforme extratos em anexo. Desse modo, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140662 Nr: 3818-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 66, cujo teor 

transcrevo:"Código 140662. Defiro o pedido formulado à fl. 65, razão pela 

qual suspendo o feito pelo prazo de 12 (doze) meses. Decorrido o prazo 

acima, intime-se a parte autora por meio de seu advogado para dar 

seguimento ao feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - 

MT, 05 de dezembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243314 Nr: 4604-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, José Ferreira Soares, 

Marli Andromede Ferreira, José Francisco Brito Euzébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LEMOS PRADO DE 

CARVALHO - OAB:192.989 SP, Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 766, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Vistos; (I) DEFIRO o pedido do MPE, de modo 

que DESIGNO solenidade para 14/02/2019, às 16h, devendo a Secretaria 

de Vara expedir o necessário a tanto, inclusive, mandado de condução 

coercitiva às testemunhas Laércio Alves Pereira e Sérgio dos Santos, que 

deverão apresentar justificativa formal ao não comparecimento, sob pena 

de pagamento de multa no valor de 05 (cinco) salários mínimos. (II) 

EXPEÇA carta precatória para oitiva da testemunha Jair José Berlofa, 

utilizando-se do endereço constante à certidão de fls. 762/763,com 

urgência (III) Na toada do pedido do advogado da parte Elias Mendes Leal 

Filho, DETERMINO que se extraia cópia da oitiva da testemunha Adilson 

Barbosa dos Santos e se remeta ao MPE para as providências que julgar 

cabíveis. ÀS PROVIDÊNCIAS. Saem os presentes intimados.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254194 Nr: 5296-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139748 Nr: 3036-54.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, SERGIO VIEIRA RAMOS - OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 160, cujo teor 

transcrevo:"Código 139748. Defiro o pedido formulado à fl. 159, razão pela 

qual suspendo o feito pelo prazo de 12 (doze) meses. Decorrido o prazo 

acima, intime-se a parte autora por meio de seu advogado para dar 

seguimento ao feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - 

MT, 05 de dezembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239513 Nr: 2524-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Correa da Silva - 
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OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o procurador do autor para que se manifeste acerca das 

informações contidas nas Declarações de Imposto de Renda do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias.Bem como intimá-lo sobre o R. 

Decisão de fls. 118, cujo dispositivo transcrevo:"...Decorrido o prazo e 

com manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. Decorrido o prazo 

e sem manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo, pelo 

prazo de um ano, nos termos do art. 40 da LEF...."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5110 Nr: 2338-29.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 Intimar os advogados das partes sobre a decisão de fls. 308, cujo teor 

transcrevo:"Código 5110. Realizei consulta nos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, não logrando êxito em localizar veículos de propriedade da 

parte executada e tampouco informações acerca da Declaração de 

Imposto de Renda, conforme se verifica nos extratos em anexo. Assim 

sendo, considerando-se a existência de outras tentativas frustradas de 

se localizar bens passíveis de penhora de titularidade do executado, 

determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 921, III do CPC sem embargo de o exequente empreender 

outras diligências para localização de bens à penhora. Decorrido o prazo 

supra sem manifestação do exequente, determino, desde já, o 

arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 921, §2º da 

Legislação Adjetiva. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010671-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

de Id. 16951249, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do parágrafo 3º da R. Decisão de Id. 

16523618. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-60.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando que a parte impugnada 

apresentou manifestação de Id. 169279624, bem como que a parte 

impugnante já se manifestou nos termos dos parágrafos 3º e 4º da R. 

Decisão de Id. 16337161, INTIME-SE a parte impugnada para especificar 

as provas que pretende produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 10 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000064-84.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON TEIXEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGER PEREIRA DA SILVA PEIXOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA DE PAULO OAB - RO5142 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000064-84.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: GERSON TEIXEIRA RAMOS 

EXECUTADO: SOLANGER PEREIRA DA SILVA PEIXOTO Vistos. Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte exequente aduz ser credora da quantia inicial de R$ 9.600,00 

(nove mil e seiscentos reais) representado por um cheque sem fundos 

emitido na data de 01/12/2016 e até o momento não houve adimplemento 

da dívida. Embargos à execução apresentados em ID n.9975616, 

pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, visto 

que o título extrajudicial não possui endosso que o autorize promover a 

execução. Instada, a exequente rebateu as alegações da executada e 

pugnou pelo bloqueio de ativos financeiros em ID n.11095168. Os autos 

vieram conclusos. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso 

dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Da ilegitimidade ativa. A executada 

sustenta ilegitimidade ativa do exequente, visto que o cheque não possui 

endosso a seu favor, o que merece prosperar. Explico. O cheque juntado 

em ID n.6801269 foi emitido pela executada para pagamento à pessoa 

jurídica denominada LAVROQUÍMICA COM REP. LTDA, constituindo-se 

como nominal. Em que pese o exequente pugnar pela legitimidade diante de 

seu caráter como portador do título, não consta no verso do cheque 

autorização ou transferência por meio de endosso, tendo tão somente a 

assinatura da empresa (ID n.11095227), o que reforça o entendimento de 

que somente a empresa possui legitimidade para instaurar a presente 

execução. Assim, nos termos do art. 17 da Lei n.7.357/85, o crédito total 

de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) somente pode ser transferido 

a terceiros por meio de endosso, este, por sua vez, deve ser feito por 

pessoa que consta no cheque nominal. Senão, vejamos: “Art . 17 O 

cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à 

ordem’’, é transmissível por via de endosso. Art . 19 - O endosso deve ser 

lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo 

endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.” In casu, não há 

qualquer endosso em favor de Gerson Teixeira Ramos e, portanto, não 

resta configurada a legitimidade ativa do portador. Não obstante, a norma 

processual civil é crível ao preceituar que: “Art. 18. Ninguém poderá 

pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 

ordenamento jurídico.” Também não há hipótese de legitimação 

extraordinária em que pudesse se encaixar a parte reclamante. Isso 

porque, é sabido que a legitimação extraordinária é hipótese excepcional 

no nosso ordenamento jurídico e, como tal, somente pode ocorrer quando 

houver expressa previsão legal. Nesse sentido, eis os entendimentos 

jurisprudenciais: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10348140015135002 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 22/11/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE 

NOMINAL À PESSOA JURÍDICA - ENDOSSO EM BRANCO - AUSENCIA DE 

IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSANTE OU ENDOSSATÁRIO - APENAS 

RUBRICA NO VERSO DO TÍTULO – IRREGULARIDADE - PESSOA FÍSICA 

AUTORA - ILEGITIMIDADE ATIVA. O chequeé título de crédito que se 

destina a circular livremente, quer por simples tradição, bastando a sua 
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entrega a terceiro, quer por endosso, meio cambiário de transferência e 

circulação do título de crédito e do direito deste emergente. A Lei nº 7.357 

/85 dispõe que, se o cheque for emitido, nominalmente, a determinado 

beneficiário, ele somente pode ser descontado por outrem mediante o 

endosso correspondente. Se o cheque for nominal a uma pessoa jurídica, 

o endosso dela para terceiro deve permitir a identificação do endossante, 

como modo de atestar se quem fez o endosso possuía ou não poderes 

para transferir o título. Um cheque emitido, nominalmente, a uma pessoa 

jurídica, e transferido para terceiro, por meio de endosso em branco, 

constando apenas uma rubrica no seu verso, é irregular, pela 

impossibilidade da identificação quanto à validade da transferência 

realizada. A pessoa física, portadora de título assim, não possui 

legitimidade para promover a sua execução. Encontrado em: NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL 

22/11/2017 - 22/11/2017 Apelação Cível AC 10348140015135002 MG 

(TJ-MG) Ramom Tácio.” “TJ-SP - Apelação APL 9293237732008826 SP 

9293237-73.2008.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 24/10/2012 

Ementa: Apelação Ação monitória Cheque nominal à empresa da qual a 

autora é sócia Ilegitimidade ativa verificada Inexistente endosso da cártula 

ou instrumento de cessão de crédito, a pessoa física, ainda que sócia da 

empresa, não pode pleitear em nome próprio, direito da pessoa jurídica 

Precedentes jurisprudenciais desta Corte Extinção do feito necessária 

Exegese do art. 267 , VI, do CPC Recurso provido Encontrado em: 16ª 

Câmara de Direito Privado 24/10/2012 - 24/10/2012 ApelaçãoAPL 

9293237732008826 SP 9293237-73.2008.8.26.0000...(TJ-SP) Miguel 

Petroni Neto” No mais, destaco que o cheque referido é nominal à empresa 

LAVROQUÍMICA e o exequente se trata de pessoa física que não se inclui 

na cadeia de obrigações. Deste modo, pessoa física e pessoa jurídica não 

se confundem e o exequente não pode cobrar em nome próprio o direito 

ao crédito nominado à pessoa jurídica, com o intuito de se equiparar como 

cessionário da empresa, o que é vedado pelo art. 8º, §1º, I da Lei de 

Juizados Especiais, in verbis: “Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009) I - as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas 

jurídicas;” Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa do 

exequente, oportunidade em que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. DEIXO de condenar 

o executado em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado; expeça-se mandado de execução. Publique-se e 

Cumpra-se. Dispensado o Registro, nos termos do art.317, §4º da 

CNGC/MT. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010191-30.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (OI S/A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que a reclamante 

interpôs recurso inominado, ante o não provimento dos embargos 

aclaratórios, ao argumento de que a execução não fora satisfeita. 

Contudo, embora a sentença objurgada esteja em conformidade com a 

realidade fática dos autos, RETIFICO-A em parte, tão somente para 

pontuar que a extinção da execução fora com relação à obrigação de 

fazer imposta, e não quanto à obrigação de pagar quantia certa. Dessa 

feita, considerando que a execução deverá prosseguir quanto a 

obrigação de pagar, passo a decidir nesse sentido. Considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

e, ante o teor do petitório de id nº 13782000, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. DETERMINO incontinenti, que se INTIME a autora 

para manifestar se ainda detém interesse na manutenção do recurso 

interposto, considerando a presente decisão. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de dezembro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALDIM PINHAL CORRETORA DE SEGUROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 551,16 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15306359 e o 

Cálculo de ID. 16069486 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240871 Nr: 3350-24.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Oliveira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Certifico que procedo com a intimação do douto causídico, Dr. Gilson 

Carlos Ferreira - OAB n. 14.391, nomeado como advogado dativo nos 

presentes autos, de que a Certidão de Honorários expedida encontra-se 

disponível nesta Serventia para retirada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32846 Nr: 3425-44.2008.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Albuquerque Coelho Caceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Certifico que procedo com a intimação das partes para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da R. Decisão de fls. 170, 

considerando o aporte do cálculo judicial aos autos.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262453 Nr: 2878-52.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antidia Tatiane Moura Ribeiro, Ana Karolyne 

Moraes de Siqueira, Narrara Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo 

José de Camargo Neto, Deivid Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel 

Moraes de Oliveira, Leandro Rodrigues, Gabriel Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: geovani mendonça de freitas - 

OAB:11473/b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: idário pereira da silva - 

OAB:21450/0mt, juciel de frança batista - OAB:22534-o, Marcel de 

Sá Pareira - OAB:12.070

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado MARCEL DE SÁ PEREIRA, 

para apresentar resposta à acusação em relação ao acusado Leandro 

Rodrigues, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239708 Nr: 2679-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 15h10min.

Autos n°: 239708

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Maria 

Auxilia Campos e procedido o interrogatório do réu. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da vítima realizado à fl 67.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcio José da Silva

Advogado

Alcione Araújo da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 203184 Nr: 769-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Maria de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 16h30min.

Autos n°: 203184

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima João 

Adão Esperança. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.
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Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256227 Nr: 147-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darian Aparecido Bezerra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 17h20min.

Autos n°: 256227

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Cassia 

Barbosa de Sá, Mariquinha Pessoas, Pablo Hugson, Luiz Pereira e 

procedido o interrogatório do réu. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

A defesa postulou pela antecipação do depoimento da testemunha 

Mariquinha, visto que esta teria que ausentar, o que foi deferido pelo 

magistrado.

As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva das demais testemunhas.

Oficie-se à autoridade policial, para que informe se a viatura objeto do 

crime apurado nestes autos foi objeto de perícia.

Acaso tenha sido, que seja juntado o respectivo laudo em cinco dias.

Caso contrário, proceda-se a perícia no veículo, em sessenta dias.

Com o aporte da perícia, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando 

pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marlucia Alves de Souza Tolon

Advogada

Frank Monezzi Soares

Advogado

Darian Aparecido Bezerra Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249418 Nr: 2794-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Autos n°: 249418

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Elielson 

Pereira da Silva, Arthur Miranda Duarte, Claudeir Soares da Silva Vilela, 

André Luiz Silveira e procedido o interrogatório do réu. Registre-se que 

o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

A defesa desiste da oitiva da testemunha Cleverson, mas o Ministério 

Público insiste.

Dada a palavra à defesa: MM. Juiz, requeiro que se oficie à Delegacia de 

Polícia, para que informe se o veículo em que estavam os policiais ao 

abordarem o réu no dia do crime era caracterizado ou descaracterizado, e 

acaso seja descaracterizado, se o mesmo possui algum sistema de aviso 

luminoso ou sonoro.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o pedido formulado pela defesa, pelo que oficie-se conforme se 

requer, consignando 10 (dez) dias para a resposta.

Redesigno a presente audiência para o dia 22/05/2019, às 14:00h.

Intime-se e requisite-se o Policial Cleverson.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marlucia Alves de Souza Tolon

Advogada

Frank Monezzi Soares

Advogado

Eliel Pereira da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 173162 Nr: 4859-29.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Silva Alvarenga, Jhon Lennon Silva 

Alvarenga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 14h40min.

Autos n°: 173162

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Foi procedido o interrogatório do réu. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o pedido de juntada de substabelecimento realizado pelo causídico 

aqui presente, consignando 05 (cinco) dias.

Tocante às alegações de agressões sofridas pelo réu, o feito irá com 
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vistas ao Ministério Público, quando poderá tomar as providências que lhe 

entender devidas.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Rafael Almeida Tamandaré

Advogado

Jhon Lennon Silva Alvarenga

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248891 Nr: 2553-14.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 PROCESSO/CÓD. Nº 248891

 Vistos etc.

Em que pese a manifestação do Ministério Público às fls. 41/43, vislumbro 

que, embora o recuperando não esteja cumprindo devidamente sua pena, 

tenho que a regressão cautelar se monstra desarrazoada no presente 

caso, pois desproporcional ao grau da transgressão.

Destarte, tenho por bem, primeiramente, designar audiência de justificação 

para oitiva do recuperando, a ser realizada no dia 16/01/2019, às 

14h40min., para posterior deliberação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Intime-se o recuperando, salientando que sua ausência em audiência 

ensejará regressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263089 Nr: 3175-59.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 06 de dezembro 2018, às 16h15min.

Autos n°: 263089

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Roni 

Márcio de Brito Braga, Lenilson Angelo Magalhães, Valdenir Mazzali, Jorge 

Antonio da Silva e foi procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

A defesa anuiu com a inversão da oitiva das testemunhas e interrogatório 

imediato do réu.

Aa defesa desiste da oitiva da vítima e das testemunhas Claudiana e 

Edson e o Ministério Público insiste na vítima, pugnando por prazo para 

fornecer o endereço correto.

A defesa fez requerimento oral e o Ministério Público manifestou-se da 

mesma forma, mediante CD áudio-visual acostado aos autos.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Claudiana e Edson.

Determino que se oficie à autoridade policial para realize diligências no 

intuito de proceder a oitiva da testemunha Anderson, vizinho do 

denunciado, informada pelo réu em seu interrogatório, no prazo de cinco 

dias.

Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva formulada pela 

defesa, tenho que os indícios de autoria são frágeis até o presente 

momento, mormente em decorrência das testemunhas ouvidas durante 

esta solenidade, e pelo fato de a vítima não ter sido encontrada, 

dificultando o fim da instrução processual.

Assim, tenho como desarrazoada sua mantença no cárcere, pelo que 

substituo sua prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) manutenção de endereço atualizado nos autos;

b) proibição de frequentar bares, boates, bocas de fumo ou consumir 

bebida alcoólica em local público;

c) proibição de portar facas, canivetes, estiletes ou qualquer outro 

instrumento que possa malferir a integridade física de alguém;

d) proibição de manter qualquer contato com a vítima ou dela se aproximar.

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva permanecer 

custodiado.

Abram-se vistas ao Ministério Público para, em cinco dias, informar o 

endereço atualizado da vítima.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marlucia Alves de Souza Tolon

Advogada

Frank Monezzi Soares

Advogado

Carlos Messias dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30093 Nr: 865-32.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinícios dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 06 de dezembro de 2018, às 17h00min.

Autos n°: 30093

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Marcos Vinicius dos Santos. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Vistos etc.

Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Marcos Vinicius dos Santos

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262979 Nr: 3121-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Coletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 262979

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 14/03/2019, às 14h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263024 Nr: 3143-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de dezembro 2018, às 14h50min.

Autos n°: 263024

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Ana 

Paula de Oliveira Camargo, Célia Regina de Oliveira Silva, Edimar Rodrigues 

da Cruz Junior, Antonio Gildo Fernandes, e procedido o interrogatório do 

réu. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

As partes desistem da oitiva da testemunha João Velisvaldo e insistem 

nas demais.

A defesa fez requerimento oral, tendo o Ministério Público se manifestado 

oralmente.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha João 

Velisvaldo.

Redesigno a presente audiência para o dia 10/01/2019, às 14:30h.

Intime-se a vítima Aparecida Cristina.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da testemunha Nelson de 

Carvalho, o qual, embora intimado, deixou de comparecer.

Requisite-se o réu.

Cumpra-se a decisão de fl. 68v, parte final, COM URGÊNCIA.

Indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa, a qual não trouxe qualquer fato novo dos que foram anteriormente 

refutados nos pedidos pretéritos, pelo que mantenho as decisões 

anteriores pelos próprios fundamentos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Edson Gomes de Carvalho

Advogado

Márcio dos Santos Chaves

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820, 

LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 04 de dezembro 2018, às 14h00min.

Autos n°: 257775

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor das partes rés, os réus João Paulo Miranda das Chagas e José 

Alves Ferreira Júnior.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Diego 

Câmara Aquino de Lavor e procedido o interrogatório dos réus. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

A defesa do réu José Alves desiste da oitiva da testemunha Gislaine 

Lemes Amaral.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da testemunha Gislaine Lemes Amaral.

Revogo a decisão de fl. 213.

Aguarde-se o aporte das missivas expedidas, ou o prazo de 30 (trinta) 

dias, com o retorno das missivas ou escoamento do referido prazo, 

conclusos para saneamento.

Cumpra-se.

 Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Marlucia Alves de Souza Tolon

Advogada

João Paulo Miranda das Chagas

Parte ré

José Alves Ferreira Júnior

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 250795 Nr: 3427-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Fernandes Bugari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 250795

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Sebastião 

Bruno da Costa Soares e procedido o interrogatório do réu. Registre-se 

que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marlucia Alves de Souza Tolon

Advogada

Frank Monezzi Soares

Advogado

Fabiano Fernandes Bugari

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253555 Nr: 5014-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 05 de dezembro de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 253555

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítima Paulino 

Marques de Morais e procedido o interrogatório do réu. Registre-se que 

o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Redesigno a presente audiência para o dia 22/05/2019, às 14:20h, para 

fins do interrogatório do réu.

Para depoimento sem dano da menor Ana Lívia, designo o dia 22/05/2019, 

às 10:00h, devendo a mesma vir acompanhada com representante legal 

Maria Helena, sendo que esta será ouvida posteriormente.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para fins do depoimento sem 

dano da vítima e depoimento da testemunha Maria Helena, vez que apesar 

de devidamente intimadas deixaram de comparecer.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Renato Francisco Gaia

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263981 Nr: 3615-55.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Freitas, Adriano de Oliveira, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19102

 PROCESSO/CÓD. Nº 263981

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT e estará em trânsito no período vespertino do dia 

11/12/2018, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

10/01/2019, às 16h30min..

 Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 264156 Nr: 3689-12.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 264156

 Vistos etc.

Considerando que este magistrado fora convocado para participar do 

CURSO DE FORMAÇÃO COMO FACILITADORES DE CÍRCULOS DE 

CONSTRUÇÃO DE PAZ, que será realizado no período de 12 a 14/12/2018 

(2ª TURMA) na Escola dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

na cidade de Cuiabá/MT e estará em trânsito no período vespertino do dia 

11/12/2018, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 

10/01/2019, às 15h40min..

 Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 263025 Nr: 3144-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hamilton lobo mendes filho 

- OAB:10791

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 06 de dezembro 2018, às 15h20min.

Autos n°: 263025

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

 OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das 

partes supracitadas. Foi procedido o interrogatório da parte ré. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

A defesa postulou a decretação de sigilo nos autos, tendo em vista que o 

réu pretende colaborar com as investigações, e teme por sua integridade 

física e o prazo de cinco dias para juntada de documento alegado pelo réu 

em seu interrogatório.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando a pertinência do pedido elaborado pela defesa, decreto 

segredo de justiça nos presentes autos e concedo o prazo de cinco dias 

para a juntada do documento referido.

Determino que se oficie à Autoridade Policial, para que traga o aparelho 

celular objeto da perícia indicada às fls. 102/105 a esta Comarca, para que 

aqui seja desbloqueado com a digital do réu, o qual asseverou que 

colaborará com as investigações, devendo o respectivo laudo ser 

aportado em 30 (trinta) dias.

De outro modo, extrai-se cópia do depoimento do réu no presente feito, 

com remessa à autoridade policial para fins de subsidiar nova 

investigação sobre os fatos objeto deste processo, haja vista a indicação 

de um suposto “Elias do Porto” na prática delitiva, salientando que referido 

depoimento foi prestado em segredo de justiça, devendo assim 

permanecer perante a autoridade policial.

 Oficie-se à autoridade policial para a oitiva do Sr. Valdir Gallego Júnior, 

indicado à fl. 115-118, devendo juntar referida oitiva no prazo de 30 

(trinta) dias.

Aguardem-se os resultados destas diligências.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Hamilton Lobo Mendes Filho

Advogado

Alex Silva Freitas

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 06 de dezembro de 2018, às 16h00min.

Autos n°: 257793

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, a 

Defensora da dos réus Cristiano e Silvana e o Defensor Público pela 

defesa do réu Ronaldo.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa dos réus Cristiano e Silvana para, em cinco 

dias, fornecerem o endereço atualizado da testemunha Jhonatan Wiliam, 

não localizado segundo certidão de fl. 947.

Com o endereço, depreque-se acaso resida em outra comarca ou, acaso 

nesta resida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Guilherme Ribeiro Rigon

Defensor Público

Lucimar Morilho Silveira

Advogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263251 Nr: 3249-16.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Jose Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 06 de dezembro 2018, às 14h40min.

Autos n°: 263251

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Bruno 

Soares da Silva, Anderson da Silva Nunes. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

O Ministério Público desistiu da oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Reinaldo de Carvalho.

Por entender pertinente a oitiva da vítima, redesigno a presente audiência 

para o dia 31/01/2019, às 14:00h, para ser ouvida como testemunha do 

Juízo.

Expeça-se mandado de condução coercitiva da vítima, vez que apesar de 

devidamente intimada deixou de comparecer.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Taiza Borges Bernardes
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Advogada

Ronaldo Jose Souza de Oliveira

Parte ré

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002254-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLIGTON ALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo: 1002254-52.2018.8.11.0086 /  ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PEDRO ROBERTO ROMAO - SP0209551A Nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seus advogados, para se manifestar acerca da diligência 

negativa do Oficial de Justiça retro Id. 16920414, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Nova Mutum, 10 

de dezembro de 2018 ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001634-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DENILSON THEVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para que comprove 

nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas de preparo 

e distribuição da Carta Precatória expedida SOB PENA DE DEVOLUÇÃO 

SEM CUMPRIMENTO. Outrossim, informo que o valor comprovado nos 

autos referem-se as despesas com diligências do oficial de justiça e não 

as custas para distribuição da missiva.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002817-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SILVONI REPRESENTACAO COMERCIAL - ME (EXECUTADO)

MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

ALEX SILVONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002817-46.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ALEX SILVONI 

REPRESENTACAO COMERCIAL - ME, ALEX SILVONI, MARIA LUCIA DOS 

SANTOS SILVA Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do 

Código de Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta 

ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da 

dívida. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade 

(artigo 827, “caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo 

estabelecido, proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, 

com a lavratura do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos 

atos praticados, bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem 

imóvel. Em não sendo localizados bens passíveis de penhora da parte 

Executada, intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de 

diligência do oficial de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

não cumprimento de mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á 

na forma do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 04 de 

dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002906-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ KATSU HIRUMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002906-69.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIZ KATSU HIRUMA 

Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de Processo 

Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim de que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, 

consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, “caput”, e § 

1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, proceda ao 

oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura do respectivo 

auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, bem como o 

respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não sendo 

localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se 

a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial de 

justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 04 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002923-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BORSATTI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002923-08.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 
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a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002925-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO MENDES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002925-75.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002930-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002930-97.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002932-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE ADRIANA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002932-67.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002935-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENECOL ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002935-22.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002936-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARCIA FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002936-07.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 608 de 975



encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002941-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PATRICIO PIAZZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002941-29.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002942-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE COVER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002942-14.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002948-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELTO FEITOSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002948-21.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002949-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO SOARES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002949-06.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002956-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIOCENTER COM E SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE FRIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002956-95.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 
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querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002957-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. MENUSI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002957-80.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002958-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA & BARKERT LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002958-65.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002962-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIEL RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002962-05.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002965-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDEAO PEREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002965-57.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002966-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002966-42.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 
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logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002968-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCE KACPRZAK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002968-12.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003039-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA ALBINA BOTTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003039-14.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002977-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002977-71.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002552-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS JJ LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002552-44.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002576-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELI TOMAZ CAMILO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002576-72.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 
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Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002589-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIVINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002589-71.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002597-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M SOLIMAN COMERCIO DE MOTOCICLETAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002597-48.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002724-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON CLAUDEIR SARAIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002724-83.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002725-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAREGNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002725-68.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002726-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AERO FLY AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002726-53.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 
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Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002727-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002727-38.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002755-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIRA DE LOURDES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002755-06.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002779-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002779-34.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002777-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALADIO KRAJEWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002777-64.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002781-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA PEREIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002781-04.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002782-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELITO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002782-86.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002786-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIRO BEIJA FLOR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002786-26.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002788-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GOZAGA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002788-93.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002790-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERNEI GOLTZ BAUERMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002790-63.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002792-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR MARTIMIANO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002792-33.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1002793-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE - MODLADOS LTDA - EPP - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002793-18.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002796-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PIETRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002796-70.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002571-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002571-50.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002587-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORDEIRO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002587-04.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002802-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERY DE AQUINO SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002802-77.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002588-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002588-86.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002778-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES TARARAO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002778-49.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002803-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W PACO NOGUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002803-62.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002804-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO DAMASCENO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002804-47.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002807-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER FERREIRA GONCALVES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002807-02.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002808-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SOMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002808-84.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002812-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO EZEQUIEL FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002812-24.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002814-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSETTO & MACHADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002814-91.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002818-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PITHAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002818-31.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002820-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGGER DOS SANTOS ZAMPIERI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002820-98.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002823-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS SCHILLING - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002823-53.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002825-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002825-23.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002826-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RIQUEL KRETSCHMANN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002826-08.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002833-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 29 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002833-97.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002834-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES MAFISSONI LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002834-82.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002835-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BRUNO SIGNORI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 
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COMARCA NOVA MUTUM 1002835-67.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002838-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002838-22.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002845-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J H BILAR RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002845-14.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002847-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D O F ESCOLA PREPARATORIA PARA CONCURSOS POS GRADUACAO E 

GRADUACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002847-81.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002849-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BORRACHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002849-51.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002852-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002852-06.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002854-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TRICHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002854-73.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002857-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA GOLF BAR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002857-28.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002864-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BICICLETARIA PALMEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002864-20.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002868-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA VIDRO COR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002868-57.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002871-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRIVEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002871-12.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 
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querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002877-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002877-19.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002878-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI RODRIGUES DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002878-04.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002879-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA SILVA TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002879-86.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002884-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO SCARAVELLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002884-11.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002887-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MIRANDA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002887-63.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 
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logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002894-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE MATOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002894-55.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002895-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI RODRIGUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002895-40.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002898-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOM BOSCO TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002898-92.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002899-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002899-77.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002918-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. DE LOURDES SILVA - MOTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002918-83.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 
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final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002919-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIR CUNHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002919-68.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002921-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ROSSETTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002921-38.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002832-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGO ALVES DE LIZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1002832-15.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003016-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO DAMKE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003016-68.2018.8.11.0086 

Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), 

para fins de instruir o feito com o devido instrumento procuratório. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003019-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR AFONSO TOLAZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003019-23.2018.8.11.0086 

Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), 

para fins de instruir o feito com o devido instrumento procuratório. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003023-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003023-60.2018.8.11.0086 

Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), 

para fins de instruir o feito com o devido instrumento procuratório. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003028-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA BOTELHO MOURA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003028-82.2018.8.11.0086 

Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), 

para fins de instruir o feito com o devido instrumento procuratório. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003030-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003030-52.2018.8.11.0086 

Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), 

para fins de instruir o feito com o devido instrumento procuratório. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 6 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003044-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRALE - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003044-36.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: INTEGRALE - 

SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - ME Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e encargos 

indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a execução, 

intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, 

apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva garantia. Não 

pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens da parte Executada, procedendo desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do auto de penhora. Para o caso de pronto 

pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução Fiscal, fixo os 

honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta final. Decorrido 

o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Exequente. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003051-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L DE JESUS SILVA SERVICOS URBANOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003051-28.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003047-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES FEITOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003047-88.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003048-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PORTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003048-73.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003056-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MONIQUE FADANELLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003056-50.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003057-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003057-35.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003058-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO AUGUSTO CAMARGO & CIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003058-20.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003059-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FATIMA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003059-05.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003061-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORATELLI CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003061-72.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003065-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI NOVELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003065-12.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003068-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEREMETA & TORQUATO DOS SANTOS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003068-64.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003069-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE MARTINS PEREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003069-49.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003072-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCELIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003072-04.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003075-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA PATRICIA DALCIGIO KENER 04426840104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003075-56.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003078-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DE ARAUJO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM 1003078-11.2018.8.11.0086 Vistos, etc. Cite-se 

a parte Executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e 

encargos indicados na petição inicial ou garanta a execução. Garantida a 

execução, intime-se a parte Executada do prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar Embargos à Execução Fiscal, a contar da efetiva 

garantia. Não pago o débito, e nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens da parte Executada, procedendo desde 

logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora. Para o 

caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da Lei de Execução 

Fiscal, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da conta 

final. Decorrido o referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma 

do disposto no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 8 de dezembro de 2018 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83005 Nr: 796-22.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos a fl. 111/112, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107921 Nr: 4922-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Luis Noschang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alairton Sergio Pellenz - 

OAB:RS/30982, Nadir Martini - OAB:RS/26291, Rafael Lange da Silva - 

OAB:RS/58966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alairton Sergio Pellenz - 

OAB:RS/30982

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.207 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte exequente, por seus advogados, para que providencie, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação da diligência do 

oficial de justiça (vide certidão de fls. 32), no valor de R$50,00 (cinquenta 

rea is) ,  mediante  emissão de  gu ia  a t ravés  do  l ink 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

JOSIANE PAIXÃO NONATO ZIESMANN, nos termos do Provimento nº 

007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49735 Nr: 812-15.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Gonçalves da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos a fl. 78/79, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 716-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinha Mônica de Almeida Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos a fl. 124/125, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41305 Nr: 681-11.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neusice dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos a fl. 158/159, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33806 Nr: 117-03.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Jose Tessaro - 

OAB:MT 3.162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 
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IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para que fiquem 

cientes do Ofício nº 481/2018 de fl. 180, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47319 Nr: 2743-87.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julieta Soupinski Vitalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos a fl. 108/109, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31715 Nr: 1321-19.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arany de Souza Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente do Ofício de fl. 163, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50097 Nr: 1162-03.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFREDO & SFREDO LTDA. ME (DIPASOM)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso/ MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 “Vistos, etc. Homologo a desistência das testemunhas, faço os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105924 Nr: 3809-58.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pires dos Santos Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de fazer proposta por 

Fabiana Pires dos Santos Schneider em desfavor do Município de Nova 

Mutum.

À fl. 105 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção, sendo que intimada a parte 

Requerida quedou-se inerte (fl. 106).

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 105, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111983 Nr: 7025-27.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Mercado e Conveniência LTDA - ME, LUCIMARA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pistore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 “Vistos, etc. Acato os argumentos da parte autora e declaro a preclusão 

da solicitação de oficial de justiça, bem como a oitiva das testemunhas e 

depoimento pessoal. Encerro a produção probatória e aceito a juntada de 

documentos, bem como determino a intimação da parte ré para constituir 

novo patrono. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29158 Nr: 2051-64.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Michiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte EXECUTADA, por seus advogados, para se 

manifestar sobre o resultado da penhora de fls. 170/174, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91213 Nr: 681-64.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Luiz Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Kutianski de Souza - 

OAB:PR 73.756, ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:MT 

18186-A, Everton Diego Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT 

FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51189 Nr: 2224-78.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto, Marcelo 

Aparecido Maschietto, Aleteia Medici Maschietto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553, Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50634 Nr: 1687-82.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos às fls. 157/158, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79870 Nr: 3025-86.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genoveva Ferreira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos as fls. 130/131, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34037 Nr: 348-30.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Tasca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício 

requisitório expedido nos autos às fls. 212/213, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002593-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002593-11.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: LUAN DE 

MORAES WIECZOREK Sentença. Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal 

promovida pelo Município de Nova Mutum/MT em desfavor de Luan de 

Moraes Wieczorek, já devidamente qualificados. A parte Exequente 

informa a desistência da presente demanda, pugnando, ainda, pela sua 

extinção (Id. 16568739). Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência 

requerida no Id. 16568739, e por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil para fins de: Em face da isenção conferida pelo artigo 39 

da Lei n° 6.830/80, DEIXO de condenar o credor no pagamento das custas 

e emolumentos processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que 

não houve manifestação da parte contrária. Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000212-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CENEDESE & GONCALVES DE LIMA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Nova Mutum (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000212-64.2017.8.11.0086 

IMPETRANTE: CENEDESE & GONCALVES DE LIMA LTDA - ME IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, PREFEITO DE NOVA MUTUM Sentença. 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Perdido de Liminar, 

impetrado por Cenedese & Goncalves de Lima Ltda - Me, em face do 

Município de Nova Mutum. Narra a parte Impetrante, na exordial, que atua 

no comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de 

fórmulas, nesta cidade e comarca de Nova Mutum, e que ao requerer 

horário de funcionamento diferenciado - 24 horas ininterruptas, 

surpreendeu-se com o indeferimento, fundamento no artigo 184 da Lei 

Complementar Municipal 09/2001. Argumenta o Impetrante que a legislação 

municipal é clara ao determinar os horários de funcionamento diário das 

farmácias, bem como ao dispor que fora dos horários previamente 

estabelecidos apenas é permitido o funcionamento das farmácias em 

plantão, sendo, todavia, vaga e omissa ao regulamentar o funcionamento 

de modo ininterrupto, contínuo, 24 horas. Assevera, ainda, que, dentre 

outras razões, a Constituição Federal assegura, em seu art. 170, 

parágrafo único, o livre exercício de qualquer atividade econômica a 

todos, independente de autorização dos órgãos públicos. Diante da 

referida situação, a parte Impetrante postula initio litis e inaudita altera 

pars: concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, 

para ordenar à autoridade coatora que determine a expedição de alvará 

de licença e funcionamento 24 horas em favor da Impetrante, até ulterior 

regulamentação ao Código de Posturas do Município ante esta lacuna. Com 

a exordial, juntou documentos. Decisão inicial (Id. 8262480), indeferindo a 

liminar requerida na peça vestibular. Devidamente notificada, a Autoridade 

Coatora prestou informações no Id. 10189123, pugnado pela denegação 

da segurança, ao argumento de que não há que se falar em concessão de 

alvará de licença e funcionamento de farmácia pelo tempo de 24 horas, eis 

que a legislação municipal é clara ao estabelecer os horários de 

funcionamento das mesmas, não havendo que se falar ainda em violação 

do princípio da livre concorrência e livre iniciativa. Manifestação do 

Ministério Público no Id. 12476720, pela não concessão da segurança. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Pois bem. Tratando-se de matéria unicamente de direito, cuja prova é 

documental e está juntada aos autos, não há possibilidade de dilação 

probatória, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 12, parágrafo 

único, da Lei do Mandado de Segurança. Da análise dos autos, verifica-se 
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controvérsia entre as partes em relação à possibilidade de deferimento de 

Alvará no sentido de a Farmácia, ora Impetrante, permanecer aberta por 

24 (vinte e quatro) horas. A negativa, a toda evidência, não fere direito 

líquido e certo do impetrante. Isso porque a Constituição Federal outorga 

aos Municípios o poder de legislar sobre assuntos de interesse local, 

nesse sentido, eis a redação do art. 30, inciso I, da Magna Carta, in verbis: 

“Art. 30. Compete aos municípios: I - Legislar sobre assuntos de interesse 

local. Com efeito, observando as peculiaridades inerentes ao seu povo, 

bem como as características do próprio município, ressalvado é claro os 

casos de visível afronta a legislação de ordem estadual ou federal, cada 

município guardando observância aos hábitos de seus munícipes é 

competente para editar leis que regulem o horário de funcionamento e 

atividade do comércio local, exceto o horário de funcionamento dos 

bancos, vez que, o interesse em tais casos ultrapassa a esfera municipal, 

nesse sentido, vide o exposto no Recurso Extraordinário n° 118363/PR do 

Supremo Tribunal Federal. Ao atribuir aos municípios referida função, a 

Constituição Federal concede ao Poder Legislativo local a tarefa de editar 

e aprovar referida legislação, que por sua vez, é aplicada e fiscalizada 

pelo Poder Executivo, mediante a participação expressa deste no 

processo legislativo. Destarte, no uso dos poderes inerentes a sua 

função, o Município de Nova Mutum/MT, representado pelo então Prefeito 

em exercício, Senhor Adriano Xavier Pivetta, aprovou a Lei Complementar 

n° 108, de 10 de março de 2014, a qual revogou algumas disposições 

contidas no art. 183, do Código de Posturas Municipais (Lei Complementar 

Municipal 009/2001). Vejamos: “Artigo 183 - Em qualquer dia e hora, será 

permitido o funcionamento de estabelecimentos que se dediquem às 

seguintes atividades, excluindo o expediente de escritório, observadas as 

disposições da legislação trabalhista, quanto ao horário de trabalho e ao 

descanso dos empregados: I - Distribuição de leite e gás; II - Serviços de 

transporte coletivo; III - Agências de viagens; IV - Postos de abastecimento 

de veículos; V - Borracharias; VI - Institutos de educação e de 

assistência; VII - Farmácias, drogarias e laboratórios; VIII - Hospitais, 

casas de saúde e postos de serviços médicos; IX - Hotéis, pensões e 

hospedarias; X - Casas funerárias.” “LEI COMPLEMENTAR Nº 108, DE 10 

DE MARÇO DE 2014. "Altera o Artigo 183 e 185 do Código de Posturas do 

Município de Nova Mutum, e dá Outras Providências." O Sr. Adriano Xavier 

Pivetta, Prefeito de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei Complementar: Art. 1º. Revoga o Inciso VII, e inclui 

o inciso XI, ao Artigo 183 da Lei Complementar 009 de 14 de dezembro de 

2001, passando a vigorar a seguinte redação: Artigo 183... (...) XI- 

Estabelecimentos comerciais franqueados que exijam o funcionamento 24 

(vinte e quatro) horas e que não comercializem bebida alcoólica. (...)” Por 

guardar similitude ao tema versado, colaciona-se o julgado do Tribunal de 

Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUTORIZAÇÃO 

PARA FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA INDEPENDENTE DE ESCALA - 

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - JULGAMENTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

1. Compete ao Município regular o horário de funcionamento do comércio, 

por se tratar de matéria de interesse local. 2. O Município detém 

competência para regular as atividades urbanas estritamente ligadas à 

vida da cidade e ao bem estar de seus habitantes, inclusive fixar horário 

de funcionamento e plantões de farmácias e drogarias, conforme 

jurisprudência pátria. 3. Recurso desprovido. (Ap 116388/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 

16/10/2018)” (TJ-MT - APL: 000165833201681100291163882017 MT, 

Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 

09/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 16/10/2018). Nesta linha de intelecção, é possível concluir 

pela inexistência de direito adquirido ao Alvará de Funcionamento pleiteado 

neste feito. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA ao presente 

Mandado de Segurança impetrado por Cenedese & Goncalves de Lima 

Ltda - Me, em face do Município de Nova Mutum, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: RATIFICAR a 

decisão liminar proferida no Id. 8262480. Sem custas processuais, como 

autoriza o art. 10, XXII, da Constituição Estadual e sem honorários 

advocatícios, na conformidade do artigo 25 da lei 12.016/09, das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à Autoridade Impetrada, nos termos do 

art. 11 da Lei n°. 12.016/2009. Não interposto recurso voluntário no prazo 

legal, remetam-se os autos para apreciação de recurso obrigatório pelo 

Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/09. Após o 

retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 10 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002356-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LENNON FERNANDES BENTO 01993914161 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002356-74.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: EDUARDO 

LENNON FERNANDES BENTO 01993914161 Sentença. Vistos, etc. 

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Eduardo Lennon Fernandes Bento, já devidamente 

qualificados. A parte exequente comparece aos autos e pugna pela 

extinção do feito, em face da ocorrência de litispendência com o processo 

de código 87132 (ref. 08). Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Prosseguindo, registra-se que em consulta 

ao Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE, é possível inferir que esta 

ação possui identidade de partes, causa de pedir e pedidos com o feito nº 

10023429020188110086, a evidenciar a ocorrência de litispendência, 

consoante se extrai da dicção do art. 337, §1º do NCPC, in verbis: “Art. 

337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI – 

litispendência; [...] §1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” Acerca dessa 

modalidade de extinção do processo sem resolução do mérito, NELSON 

NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com propriedade 

advertem: “§3º: 22. Litispendência. Ação idêntica. Com a citação válida 

(CPC 240) ocorre a litispendência. Ajuizada ação idêntica a outra que se 

encontra pendente (onde já ocorreu a citação), deve esta segunda ser 

extinta sem conhecimento do mérito (CPC 485 V). Mas, para caracterizar a 

ação idêntica, bem como “[...] para que seja reconhecida judicialmente a 

litispendência, mister haja a identidade dos elementos que caracterizam a 

demanda, expressos em medidas processuais de mesma natureza jurídica 

por meio do tradicional trinômio personae, petitum e causa petendi. O STJ 

já firmou sua jurisprudência no sentido de que a falta de um desses 

requisitos descaracteriza a litispendência. Logo, é possível afirmar que 

haverá litispendência somente havendo a pendência da mesma lide, por 

meio de institutos da mesma identidade, consubstanciada nas mesmas 

partes, na mesma causa de pedir e no mesmo pedido” (Nelson Nery 

Junior. Recursos e ação autônoma de impugnação (Nery. Soluções 

Práticas, v.X, n. 208, pp. 652-653]). (In Comentários ao Código de 

Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

928). Logo, é evidente que estão preenchidos os requisitos para o 

reconhecimento da litispendência. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do novo 

Código de Processo Civil. Em face da isenção conferida pelo artigo 39 da 

Lei n° 6.830/80, DEIXO de condenar o credor no pagamento das custas e 

emolumentos processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não 

houve manifestação da parte contrária. Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias e arquivem-se estes autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000001-62.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007202A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA DE FATIMA DA SILVA OAB - MT0018130A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000001-62.2016.8.11.0086 

IMPETRANTE: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA 

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM Sentença. Vistos, etc. Trata-se 

de mandado de segurança proposto por Tirante Construtora e Consultoria 

– LTDA em face do Presidente da Comissão Especial de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT, na qual o impetrante solicita 

liminarmente a suspensão de todos os atos inerentes a Concorrência 

Pública n. 001/2016. O feito transcorreu normalmente com a notificação da 

Autoridade, prestação de informações e parecer ministerial, advindo, 

todavia, a desistência da presente demanda, pugnando pela sua extinção 

(Id. 5899513). É o breve relatório. Fundamento e Decido. De elementar 

conhecimento que o impetrante pode desistir do mandado de segurança, 

independentemente da manifestação da parte contrária ou do Ministério 

Público, porque esta ação, "visando unicamente à invalidação de ato de 

autoridade, admite desistência a qualquer tempo, independentemente do 

consentimento do Impetrado" (MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de 

Segurança, 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 122). Outro não é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL 

-ADMINISTRATIVO -MANDADO DE SEGURANÇA -DESISTÊNCIA -PEDIDO 

ANTERIOR À EXTINÇÃO DO MANDAMUS COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO.1. O STJ pacificou o entendimento de que a desistência do 

mandado de segurança pode ser requerida a qualquer tempo, desde que 

efetuada em momento anterior à prolação da sentença .2. Precedentes: 

AgRg no AgRg no AgRg no REsp 412393/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 20.4.2009; AgRg no AgRg no REsp 727353/RJ, Rel. 

Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 2.2.2010; AgRg no REsp 

889.975/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

8.6.2009. Agravo regimental improvido. REsp 412393/PR REsp 727353/RJ 

REsp 889.975/PE” (STJ, 9086 DF 2003/0087845-3, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2010). Ainda que assim não fosse, 

é de comum sabença que o Fórum desta comarca de Nova Mutum/MT já 

fora construído, de forma que o presente feito também padece de perda 

do objeto, devendo também ser extinto por este motivo. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência requerida no Id. 5899513, bem como em face 

da perda do objeto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, VI e VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade do artigo 25 da 

lei 12.016/09, das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça. Encaminhe-se cópia desta sentença à 

Autoridade Impetrada, nos termos do art. 11 da Lei n°. 12.016/2009. Ainda, 

diante da renúncia contida no Id. 6808048, a parte Impetrante deverá ser 

intimada pessoalmente. Não interposto recurso voluntário no prazo legal, 

remetam-se os autos para apreciação de recurso obrigatório pelo Tribunal 

de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/09. Após o retorno, 

com trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum-MT, 10 de dezembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44737 Nr: 153-40.2010.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romivon Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80026 Nr: 3172-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 90, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que 

providencie o depósito da diligência conforme solicitado pelo meirinho, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47733 Nr: 3157-85.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Dir Cred. Não Padronizados - 

América Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellygton Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100867 Nr: 718-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maxiliano Valdivino Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, CONSIDERANDO QUE NÃO É POSSÍVEL O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO VIA 

CORREIOS, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para RENOVAR A INTIMAÇÃO da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 
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disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89318 Nr: 4597-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE INES BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 66/67, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79039 Nr: 27198-23.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Factoring Fomento Comercial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salete Ana Cervi, Éderson Barros e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dargilan Borges Cintra - 

OAB:MT/9150, Luciano Lacerda Nunes - OAB:MT/10.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cervi - 

OAB:14020/MT, Tamara Duarte Gomes - OAB:MT 14.518

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

recolhimento das custas para distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos para citação da Denunciada à Lide, ou sua devida distribuição 

no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46379 Nr: 1798-03.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinica São Lucas S/S Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Clinica de Ginecologia e 

Obstetricia, Anna Christina Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 257/258v, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100306 Nr: 365-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metodo Armazens Gerais Ltda. ("Método"), 

Maria Odete de Oliveira Garcia, Nilceia Carniatto Garcia, Hugo Henrique 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para intimar a parte Autora, por seu(s) Advogado(s), para 

comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a distribuição da Carta Precatória 

no Juízo Deprecado - Curitiba-PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40641 Nr: 3534-27.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12341 Nr: 26-20.2001.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astor Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Carbo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 308-72.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oslean Carvalho Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91498 Nr: 872-12.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO SONAGLIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94612 Nr: 2797-43.2016.811.0086
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 86, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81896 Nr: 51-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 82, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90392 Nr: 56493-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chaves Comercio e Representação de 

Produtos Agrícolas Ltda, Danilo Pinceli Chaves, Patricia Frezarine Rocco 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a guia juntadaàs fls. 138 não se trata de custas de 

distribuição de Carta Precatória, nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77004 Nr: 588-72.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.Comércio de Ferro e Aço Ltda - ME, Glaucio 

Roberto Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Costa Pereira, Marmoraria 

Bahia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 106/107v, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75918 Nr: 4494-07.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:MT 13.698, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:MT 10.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53853 Nr: 1353-14.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassiano Ricardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar o devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob 

pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90392 Nr: 56493-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chaves Comercio e Representação de 

Produtos Agrícolas Ltda, Danilo Pinceli Chaves, Patricia Frezarine Rocco 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a guia juntadaàs fls. 138 não se trata de custas de 

distribuição de Carta Precatória, nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103640 Nr: 2535-59.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eugênia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, 

tendo em vista que a requerente MARIA EUGÊNIA DA SILVA somente 

conseguiu demonstrar os requisitos para o estabelecimento do auxílio 

doença, e não da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir:Nome do segurado: MARIA 

EUGÊNIA FERREIRA DA SILVABenefício concedido: auxílio doença;Data de 

início do benefício – DIB: 10/10/2016 (fls. 52) – data da cessação indevida 

do benefício.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) da importância equivalente às prestações em 

atraso, até a data desta sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 

2° e 3°, do CPC e da Súmula 111, do STJ.As prestações vencidas deverão 

ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 

8.213/1991, acrescidos de juros de mora conforme preconizado no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, desde a citação.O requerido está 

isento de custas.Considerando-se a situação de miserabilidade e de 

saúde precária da parte autora, bem como a necessidade de 

assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, estão presentes 

neste momento os requisitos necessários para a concessão da tutela de 

urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo 

qual determino que a Autarquia demandada implante o benefício do auxílio 

doença à autora, em virtude de se tratar de verba com caráter alimentar, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais)Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais ao perito 

nomeado às fls. 64/67, através do Sistema da Assistência Judiciária 

Gratuita.Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido pelas partes, 

arquive-se com as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108973 Nr: 5451-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO HENRIQUE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por HUGO HENRIQUE GARCIA 

move em desfavor de BUNGE ALIMENTOS S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em relação ao pleito de declaração liminar do 

pagamento do débito, entendo que não é o momento processual adequado 

para reconhece-la, isso porque demanda dilação probatória mais 

aprofundada, confundindo-se com o mérito da demanda. Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para suspender a 

execução de nº 2011-68.2015.811.0086 – Código 86868 até o deslinde 

desta ação, ocasião em que condiciono o cumprimento da tutela à 

prestação de caução pelo requerente, no valor total da execução em 

apenso. Defiro, do mesmo modo, o depósito do valor correspondente às 

39 (trinta e nove) sacas de soja de 60kg cada, supostamente faltantes 

para a quitação integral do débito, que deverá ser feito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se a parte requerente para apresentar, no prazo de 05 

(cinco) dias, caução idônea nos autos. Se aceitada a nova caução por 

este juízo e assinado o termo, traslade-se cópia desta decisão aos autos 

em apenso, bem como certifique-se a suspensão daquele feito até o 

deslinde desta ação. No mais, com o fito de conciliar as partes, designo 

audiência preliminar de conciliação para o dia 15/02/2019 às 13h00min, a 

qual será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC. 

CITEM-SE os requeridos sobre os termos da inicial, bem como INTIME-OS 

para que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, 

importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de 

Processo Civil.Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de Processo 

Civil, desde que o faça por intermédio de advogado.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 984-15.2015.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurivaldo Agripino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Ferreira dos Santos, Jose Dantas de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA 

ALIENAÇÃO DE BENS COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR proposta por 

EURIVALDO AGRIPINO DA SILVA em face de GENIVALDO FERREIRA DOS 

SANTOS e JOSÉ DANTAS DE SOUZA, todos qualificados nos autos. Na 

dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a 

petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado ao autor para recolher o valor das custas 

processuais e taxas judiciárias ou comprovar a situação de 

hipossuficiência, estes deixaram transcorrer in albis o prazo para tanto, 

conforme certidão de fl. 49v. É cediço que nos casos de extinção do 

processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta 

(Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). Contudo, na 

presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição 

inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais são 

fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Intimem-se. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71396 Nr: 3931-47.2012.811.0086

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Mesquita Toniolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Arinos de Comunicação - Empresa 

Mutum de Comunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCA RIZZATTI MENDES - 

OAB:20974/O

 Analisando o caso em apreço, entendo que a decisão embargada 

realmente apresenta a citada omissão apontada pela 

embargante/requerida, de modo que CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, nos termos do artigo 1.012, do CPC e passo a apreciar o 

pedido formulado pelo exequente, para assim DECLARAR O PONTO 

OMISSO:“Honorários sucumbenciais pelo requerente, a serem pagos em 

favor do patrono da parte requerida, os quais fixo na importância de 15% 

(quinze por cento) do valor atualizado atribuído à presente medida 

cautelar, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo 

Civil.”Intimem-se as partes desta decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102686 Nr: 1919-84.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Santa Agro S.A., Terra Santa Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido ainda não foi citado, nos moldes do artigo 

329, inciso I, do Código de Processo Civil, independente do consentimento 

do réu, recebo a emenda à inicial.

 No mais, cite-se o requerido conforme determinado à fl. 202.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45330 Nr: 788-21.2010.811.0086

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Biomas - Reaproveitamento de Vegetais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13.699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT, 

Jorge Augusto Buzetti Silvestre - OAB:13.977-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a requerida:i.ao pagamento de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos juros de mora partir da 

citação, à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo 

INPC, a contar da data do arbitramento, a título de danos morais.ii.ao 

pagamento de R$576,87 (quinhentos e setenta e seis reais com oitenta e 

sete centavos) e mais os valores correspondente aos alugueres não 

pagos, bem como as multas de atraso, com a incidência de juros à razão 

de 1% (um por cento ao mês) desde a citação e correção monetária 

desde o efetivo prejuízo, a título de danos materiais.Tendo em vista que o 

requerente sucumbiu de parte ínfima do pedido, em observância ao artigo 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condeno a requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% do 

valor da causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77407 Nr: 952-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transrivel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, indefiro, por ora, o pedido de citação do executado na pessoa 

do inventariante, visto que não há nos autos comprovação do falecimento 

do sócio da empresa executada, bem como eventual termo de nomeação 

de inventariante.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, juntando aos autos a certidão de óbito do sócio 

do executado, bem como termo de nomeação de inventariante, 

regularizando a representação processual ou para que informe o 

endereço atualizado da executada para citação desta, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90304 Nr: 132-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA CHAGAS RODRIGUES 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de restituição de prazo de fl. 45, uma vez que 

constituídos novos advogados, estes receberão o processo na fase em 

que se encontra.

 No mais, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o recolhimento das custas para distribuição da carta 

precatória expedida nos autos e/ou sua devida distribuição no juízo 

deprecado, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90249 Nr: 104-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO VARGAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 53/54, uma vez que se trata de ação de 

conhecimento, sendo cabível a penhora de bens via sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD somente quando o processo estiver em fase de 

execução.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, conclusos para deliberação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 3570-25.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Marilene Snichelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassia Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial e 

DECRETO A INTERDIÇÃO DA REQUERIDA KASSIA REIS E TORNO 

DEFINITIVA A CURATELA a ser exercida por sua genitora MARLI 

MARILENE SNICHELOTTO, restringindo a curatela aos interesses 

patrimoniais e negociais, pelo prazo determinado de 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo de ulterior revogação, a qualquer tempo, com fulcro no artigo 747 

do CPC c/c art. 1.767 do CC.Imponho a curadora nomeada o dever de 

prestação anual de contas, sob pena de revogação da curatela. 

Proceda-se à inscrição desta sentença junto ao Cartório de Registro Civil e 

Pessoas Naturais e publique-se no sítio eletrônico do TJMT e na plataforma 

de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa 

local 01 vez, e no órgão oficial por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, nos termos do artigo 755, § 3°, do CPC.Intime-se a curadora definitiva 

a prestar o devido compromisso, nos termos do artigo 759 e ss. do 

CPC.Sem custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público e 

à Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

formalidades legais.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - OAB:MT 

18.473-A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 15.484-A, Moisés Batista 

de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de restituição de prazo de fl. 45, uma vez que 

constituídos novos advogados, estes receberão o processo na fase em 

que se encontra.

 No mais, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o depósito da diligência para cumprimento do mandado 

de busca e apreensão do veículo, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108078 Nr: 4976-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FIRMINO DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 60, uma vez que a citação deve ser cumprida 

juntamente com o mandado de busca e apreensão, sob pena de 

frustração do cumprimento da ordem, ocasião em que inviável o 

cumprimento por Aviso de Recebimento – AR.

Assim, intime-se a parte requerente para providenciar o recolhimento das 

custas para distribuição da Carta Precatória na Comarca deprecada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98636 Nr: 5495-22.2016.811.0086

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmgardt Fredrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Icatu Hartford Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de restauração dos autos extraviados n°. 

1120-46.2014.811.0086, código 77598, instaurada de ofício por esta 

Magistrada às fls. 83, em 25/01/2017.Ato contínuo, às fls. 146/147, a 

requerida IRMGARDT FREDRICH peticionou nos autos, “CHAMANDO O 

FEITO A ORDEM”, para que fosse determinado o prosseguimento da 

demanda principal, com a designação de audiência de conciliação e/ou 

intimação das partes para especificação de provas.Saliento que é o 

Magistrado quem conduz o feito, dizendo quais rumos deverá tomar, até a 

sentença de mérito ou sentença terminativa.Não cabe à parte “CHAMAR O 

FEITO A ORDEM”. Apenas ao Magistrado é dada essa possibilidade, na 

sua qualidade de corregedor dos processos que estão submetidos à sua 

atividade judicante.Portanto, o que se deve realizar primeiro é a resolução 

da restauração de autos, com a prolação da respectiva sentença 

homologatória, para somente então dar prosseguimento à lide principal, 

cujos autos originais foram extraviados.Deve ser seguido o procedimento 

previsto no Código de Processo Civil, a fim de que a ordem dos atos seja 

observada e, para que sejam prestadas as informações devidas nos 

relatórios estatísticos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, quando notícias acerca dos autos extraviados forem 

solicitadas.Desta feita, INDEFIRO o pedido da parte requerida às fls. 

146/147 e determino o cumprimento da decisão anterior, a fim de 

regularizar a restauração de autos, para somente então dar andamento à 

lide principal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78930 Nr: 2155-41.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcio Raimundi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

lhe for de direito em relação aos valores penhorados às fls. 80, bem como 

para que indique o local onde possa ser efetivada a penhora dos veículos 

localizados via sistema Renajud à fl. 86, sob pena de baixa na referida 

restrição.

 Informado o endereço onde os bens possam ser localizados, desde já, 

defiro a expedição do competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação dos bens.

Realizada a penhora, o executado deverá ser intimado, a teor do disposto 

no artigo 841 do Código de Processo Civil.

 Após, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, certifique-se e 

retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 8146 Nr: 1382-45.2004.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Donata Coradini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alfredo Gildo Coradini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cervi - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a sentença proferida às fls. 82 homologou a partilha 

de fls. 05/12, com as alterações respectivas às fls. 79, determinando-se a 

consequente expedição do formal de partilha nos respectivos termos, 

INDEFIRO O PLEITO da herdeira Maria Lúcia Coradini às fls. 142, para 

expedição de formal de partilha somente em seu nome.

Para aferição da autenticidade das informações contidas às fls. 79/80, isto 

é, se os demais herdeiros do de cujus deixaram de renunciar ao imóvel 

localizado na Comarca de Várzea Grande/MT, intimem-se TODOS os 

herdeiros, pessoalmente, para informarem nos autos, se desejam revogar 

a renúncia anteriormente efetuada e participar da partilha do imóvel ou se 

realmente renunciarão ao imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso os herdeiros desejem renunciar ao bem, que apresentem a renúncia 

devidamente através de instrumento público.

Decorrido o prazo supraconsignado sem qualquer manifestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50548 Nr: 1602-96.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Salete 

Cossetim Faccio, Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 96 e, por consequência, determino a 

expedição do respectivo mandado para penhora e avaliação dos bens 

dados em garantia ao título objeto da presente execução.

Efetuada a penhora intimem-se os executados, bem como o cientifique do 

prazo para a apresentação de embargos à penhora.
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Decorrido o prazo para tanto, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34395 Nr: 713-84.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZE BERVIG, Hilário Schiefelbein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARLIZE 

BERVING e HILÁRIO SCHIELFBEIN em face do MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM/MT, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 98/99, as partes entabularam acordo.

 À fl. 100, sentença homologando o acordo.

 À fl. 101, o exequente informou o cumprimento do acordo.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71137 Nr: 3667-30.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joacir Ferreira dos Santos Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rasa Empreendimentos Imobiliarios Ltda. - Me, 

Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, Sandro 

Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Considerando que restou informado à fl. 122/123, adite-se a carta 

precatória distribuída sob o nº 1000581-35.2018.811.0050 na Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT, a fim de que conste como finalidade da 

missiva a realização da inquirição da testemunha Jackeline Jesus Curado 

naquele juízo.

 Consigno que a intimação da testemunha dar-se-á nos moldes do art. 455, 

do Código de Processo Civil, sendo que eventual inércia na realização da 

intimação pelo advogado importará na desistência da oitiva da testemunha, 

conforme disposto no § 3º do referido artigo.

 Caso a carta precatória já tenha sido devolvida, expeça-se nova carta 

precatória para inquirição da testemunha Jackeline Jesus Curado.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76031 Nr: 4607-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ribeiro de Souza (Tranportes 

Laralud), Marlene Ribeiro de Souza, Cesar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Vistos.

Considerando que apesar de devidamente intimados, os executados não 

apresentaram impugnação à penhora, conforme certificado à fl. 53, 

determino a liberação dos valores penhorados às fls. 42/43 em favor do 

exequente, na conta informada à fl. 51.

Assim, proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos 

valores penhorados às fls. 42/43.

Após a liberação dos valores, retornem os autos conclusos para 

apreciação dos pedidos de Renajud e Infojud.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86868 Nr: 3011-68.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

Lauro Alves Pereira - OAB:15.349/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL para entrega de coisa 

incerta promovida pela exequente BUNGE ALIMENTOS S/A, em face do 

executado HUGO HENRIQUE GARCIA, todos já qualificados nos autos.

Às fls. 205/206, a parte exequente postulou pela conversão da execução 

para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, 

considerando que desconhece o paradeiro do cereal que deveria ter sido 

entregue pelo executado.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que a conversão da execução para 

entrega de coisa em pagamento de quantia certa é perfeitamente 

admissível pelo ordenamento jurídico, de acordo com o artigo 809 do 

Código de Processo Civil.

Assim considerando a previsão legal expressa e que o valor da execução 

não foi quitado, DEFIRO a conversão da execução de entrega de coisa 

incerta para pagamento de quantia certa, nos termos do artigo 809 do 

CPC.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 1.032.194,45 (um milhão, trinta e dois mil, cento e 

noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), nos termos do artigo 

829, do CPC, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 861-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida nos autos de agravo de instrumento 

de nº 1013382-36.2018.811.0000, carreada às fls. 170/172 destes autos, 

no qual foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar a 

liberação ao Agravante do montante penhorado no valor de R$ 262.303,58 

(duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e treze reais e cinquenta e oito 

centavos), condicionada ao oferecimento de caução real, idônea, de bem 

livre e desembaraçado e com valor igual ou superior ao montante a ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 637 de 975



levantado, intime-se a parte executada para oferecer a caução, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Após o oferecimento da caução, retornem os autos conclusos para 

apreciação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75255 Nr: 3809-97.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Paulo Diniz Cella, Valdemar Antonio Cella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - 

OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo 

formulado pelo autor. Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar 

produzir.Após, devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade 

de julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, 

consoante disposição do art. 920 do Código Processual Civil.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96473 Nr: 4058-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Diniz de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que já possui Defensora Pública na comarca, indefiro o 

pedido da certidão de fl. 110.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115442 Nr: 1552-26.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celeiro Armazéns Gerais Ltda., Eloi Moacir Faccio, 

Salete Cossetim Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:

 (...) Logo, não restam evidenciados os requisitos da tutela provisória, seja 

ela de urgência ou de evidência, para ensejar a suspensão da execução. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Para a 

concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução impõe-se a 

garantia do juízo e a presença de requisitos análogos aos da concessão 

de tutelas provisórias (CPC, artigo 919, §1º, do CPC/2015). In casu, os 

documentos dos autos não respaldam a arguição de nulidade da citação, 

restando fragilizada também, por consequência, a alegação de prescrição. 

Embargos do devedor recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. 

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70078332392, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 30/08/2018) 

Por isso, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo à 

execução, considerando a ausência dos requisitos apontados pelo artigo 

919, § 1º, do CPC. Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar produzir, nos 

termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, 

devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 2897-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo embargante 

JOÃO PAULO GIACOMELLI, em face da embargada HÉLIX SEMENTES 

LTDA, ambos já qualificados nos autos.Inicialmente, recebo os presentes 

embargos vez que tempestivos, conforme certidão de fl. 52.Quanto ao 

requerimento de atribuição de efeito suspensivo à execução, tenho que 

não deve ser acolhido, visto que o caso em apreço não destoa da regra 

prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, vez que não estão 

elencados os requisitos para concessão da tutela provisória, sendo que o 

mesmo se pode dizer do pedido para suspensão dos efeitos do protesto 

n°. 44743.Malgrado a duplicata de fl. 14 (código 102914) não contenha 

aceite, está devidamente acompanhada da nota fiscal que deu origem ao 

título às fls. 14-v, além do comprovante de recebimento da mercadoria 

adquirida assinado, às fls. 18 e o título foi devidamente 

protestado.Outrossim, consigno que a mercadoria adquirida foi entregue 

no endereço da fazenda que o embargante detém 40% (quarenta por 

cento) de participação, de modo que possível a aplicação ainda da teoria 

da aparência.Logo, não restam evidenciados os requisitos da tutela 

provisória, seja ela de urgência ou de evidência, para ensejar a 

suspensão da execução ou para determinar a suspensão dos efeitos do 

protesto.Por isso, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo 

à execução, assim como INDEFIRO o pedido de tutela provisória para 

determinar a suspensão dos efeitos do protesto, ante a fundamentação 

acima descrita.Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar produzir, nos 

termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil.Após, 

devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 123149 Nr: 5022-65.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Roney Dezordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sipal Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, não restam evidenciados os requisitos da tutela provisória, seja 

ela de urgência ou de evidência, para ensejar a suspensão da execução. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Para a 

concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução impõe-se a 

garantia do juízo e a presença de requisitos análogos aos da concessão 

de tutelas provisórias (CPC, artigo 919, §1º, do CPC/2015). In casu, os 

documentos dos autos não respaldam a arguição de nulidade da citação, 

restando fragilizada também, por consequência, a alegação de prescrição. 

Embargos do devedor recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. 

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70078332392, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 30/08/2018) 

Por isso, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo à 

execução, considerando a ausência dos requisitos apontados pelo artigo 

919, § 1º, do CPC. Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar produzir, nos 

termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, 

devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 
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julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72702 Nr: 1221-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rita F de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 44 e, por consequência, determino a 

expedição do respectivo mandado para penhora e avaliação do bem com 

restrição via sistema Renajud à fl. 53.

Efetuada a penhora intime-se o executado, bem como o cientifique do 

prazo para a apresentação de embargos à penhora.

Decorrido o prazo para tanto, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105071 Nr: 3336-72.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE SENA PIVOTTO, Conduvale 

Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAL PORK ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:MT 15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AMTERIAIS E 

LURCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS proposta pelas JOÃO PAULO 

DE SENA PIVOTTO em face de NATURAL PORK ALIMENTOS S/A, ambos 

qualificados nos autos. À fl. 20, revogados os benefícios da assistência 

judiciária gratuita ao autor, ocasião em que foi determinado o recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

inicial. À fl. 36, certificado o decurso de prazo para os autores 

procederem ao recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Na dicção 

do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, 

sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que após ter sido 

facultado ao autor para recolher o valor das custas processuais e taxas 

judiciárias ou comprovar a situação de hipossuficiência, estes deixaram 

transcorrer in albis o prazo para tanto, conforme certidão de fl. 36. É 

cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa 

necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, 

do CPC). Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo 

indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das 

custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando 

desrespeitado pelo próprio autor da ação. Isto posto, indefiro a inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, 

do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94172 Nr: 2530-71.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Man Latin America Industria e Comercio de Veiculos 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Prestadora de Serviço LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Tesheiner Cavassani - 

OAB:MT/20.514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento e/ou designação de audiência ou prolação de 

sentença, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49055 Nr: 142-74.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivacir Faletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 

8.184-A

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 121, uma vez que o causídico Onofre 

Roncato não possui procuração com poderes específicos para receber 

valores nestes autos.

 Assim, intime-se o exequente, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, regularize a representação processual, com a 

juntada da respectiva procuração nos autos, bem como para que informe 

a conta pessoal de seu cliente para a liberação dos valores.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78252 Nr: 1649-65.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Alves dos Santos, Rita Soares dos Santos, 

Marcos Campos Dias Payão, Fernanda Samira Payão Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Vistos.

Considerando que os autos são originários da Comarca de Assis/SP, bem 

como que o executado naquela Comarca efetuou o depósito de fl. 189, 

sendo que ato contínuo o processo foi encaminhado à esta comarca sem 

a transferência e vinculação dos respectivos valores à Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, oficie-se à 2º Vara 

da Comarca de Assis/SP para que transfira os valores à Conta Única do 

TJMT, com a respectiva vinculação a estes autos.

Após a transferência e vinculação, cumpra-se o determinado à fl. 272.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 1518-90.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Bescow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 
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OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95255 Nr: 3245-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a executada PLANTA FLORA FLORESTAL LTDA – ME 

(CNPJ: 18.814.006/000.1-68) está em local incerto e não sabido, bem como 

a parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95350 Nr: 3280-73.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Roney Dezordi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119809 Nr: 3545-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norival Pedro Bianchezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores, 

DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO à execução de nº 2254-79.2012.811.0086 

– Código 54776, ficando condicionada à prestação de caução, vez que é 

exigência legal expressa no § 1º do artigo 919 do Código de Processo 

Civil. Assim, intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar caução idônea nos autos. Se aceitada a nova caução por este 

juízo e assinado o termo, expeça-se o necessário. Após a assinatura do 

termo de caução, certifique-se nos autos de nº 2254-79.2012.811.0086 – 

Código 54776 acerca da suspensão daquele feito.Intime-se a embargada 

para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que 

porventura desejar produzir, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da 

possibilidade de julgamento antecipado do pedido ou designação de 

audiência, consoante disposição do artigo 920 do Código Processual 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 2226 Nr: 1432-71.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Ademar Strey, Delano Renato Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, JULGO EXTINTA com resolução de mérito a 

presente execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, e artigo 924, 

inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação às verbas 

sucumbenciais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos, com observância das formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73643 Nr: 2160-97.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Airton Bandero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleypullig Corretora de Seguro, Mafre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Sem adv. - OAB:, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:MT 20.949-A

 Vistos.

Determino o levantamento da quantia depositada à fls. 207/210 em favor 

do exequente na conta informada à fl. 214.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos valores.

 Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39041 Nr: 1983-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário José Bringmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Martins de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7543 Nr: 42-42.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, abro vistas dos autos à exequente para 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias – art. 1.238-CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 3481-36.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Invest Lar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucirah de Jesus Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 640 de 975



Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 Certifico e dou fé que DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO 

PROCESSUAL, razão pela qual, intimo a exequente para que informe sobre 

o cumprimento do acordo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74777 Nr: 3313-68.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irmãos Domingos Ltda. (Casa Domingos), Antonio 

Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Cezar Rosada - OAB:MS 

5868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87449 Nr: 3382-32.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIO DE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários à liberação dos valores 

depositados às fls. 118/119 em favor dos exequentes Arnaldo Rauen 

Delpizzo e Fernando Dorivald e Matos, visto que se trata de verba 

sucumbencial, na conta informada às fls. 121/122.

 Após a liberação dos valores, retornem os autos conclusos para 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73257 Nr: 1773-82.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invest Lar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

Determino o desentranhamento do requerimento de desconsideração da 

personalidade jurídica de fls. 186/190 e, por consequência, determino a 

devolução deste ao causídico peticionante, uma vez que por se tratar de 

incidente, deverá ser autuado em autos apartados, sendo possível nos 

próprios autos somente quando pleiteado na inicial, o que não é o caso 

dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81149 Nr: 4110-10.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulalio Mendes de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado, HOMOLOGO os valores apresentados pelo executado à 

fl. 85.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 85.

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110281 Nr: 6086-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, CASSIANO RICARDO 

BOTELHO LIMA SERAGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrozeira Somar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Taiana Orsi - OAB:25337/MT, Vinicius Pereira Muller 

- OAB:MT 18.308

 Vistos.

Intime-se o requerente para, no prazo de 15, responder aos embargos 

monitórios, nos termos do artigo 702, § 5º, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 1681-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Deon Nogueira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Companhia Securitizadora de 

Crédito Financeiros, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Providencie a Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o 

levantamento dos valores depositados à fl. 155 em favor do exequente, na 

conta informada à fl. 157/158.

 Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43764 Nr: 3143-38.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Antônio Zancanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, Jose Francisco Neves - OAB:MT 9.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:
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 Vistos.

Considerando o teor de decisão de fl. 386, remetam-se os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95040 Nr: 3074-59.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina da Silva Canavarros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:MT/21992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84498 Nr: 1682-21.2015.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurivaldo Agripino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Ferreira dos Santos, Jose Dantas de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando o exposto e por tudo que nos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código Processual Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83644 Nr: 1191-14.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Cesar Fiorin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 1118-81.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninha Nelina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Brites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a sentença de fl. 59.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85881 Nr: 2482-49.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Brites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoninha Nelina Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31854 Nr: 1446-84.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida da empresa Olvepar S/A Ind. E Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Lindner, Jair Miguel Maule, Fábio 

Elias Hoepers, Antônio Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:MT 8.934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 

5581-E, Rodolfo Coelho Ribeiro - OAB:MT 16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da impugnação à penhora de fls. 174/175.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78598 Nr: 1874-85.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPR Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda., Citavel 

Distribuidora de Veículos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Augusto Costa Silva - 

OAB:SP 393.582, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, 

Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298A/MT, Julio Cesar de Oliveira - OAB:MT 8.312-A, Sofia 

Alexandra Mascarenhas - OAB:7.102-B/MT

 (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios 

opostos às fls. 304/311, somente para reconhecer a omissão na decisão 

de fls. 289/294 em relação ao cumprimento da tutela antecipada e 

reconhecer cumprimento da tutela pelo depósito informado à fl. 399vº, 

afastando-se a aplicação de multa diária por descumprimento do acórdão 

de fls. 404/407, mantendo a sentença incólume em seus demais termos, 

por seus próprios fundamentos. Da impugnação aos honorários periciais 

de fls. 335/337 e 345/350: Às fls. 320/321, o perito nomeado nos autos 

apresentou proposta de honorários no importe de R$ 7.980,00 (sete mil, 

novecentos e oitenta reais). Instado a se manifestar a respeito da 

proposta de honorários da perícia, as requeridas pugnaram pela redução 

do valor apresentado pelo perito, sob o argumento de que o valor é 

exorbitante. Por sua vez, intimada a manifestar sobre a impugnação aos 

honorários periciais, a empresa nomeada reduziu os honorários para R$ 

6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta reais). Compulsando os autos, 

verifico que não assiste razão a parte requerida, pois, considerando o 

grau de complexidade da perícia a ser realizada, o valor indicado a título 

de honorários periciais não é exorbitante, bem como que o trabalho a ser 

realizado é amplo ecomplexo. Desse modo, mantenho os honorários 
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periciais na importância de R$ 6.980,00 (seis mil, novecentos e oitenta 

reais), de forma que concedo o prazo de 15 (quinze) dias para os 

requeridos efetuarem o depósito do valor integral para realização da 

perícia, na proporção de 50% para cada, ou seja, cada requerido deverá 

depositar R$ 3.490,00 (três mil, quatrocentos e noventa reais) no prazo 

estipulado, de modo que a ausência do depósito importará na preclusão da 

prova pericial. Intimem-se as partes e o perito da presente decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32142 Nr: 2-65.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDdM, AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da impugnação à penhora de fls. 179/187.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 2588-50.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.C. Zocante - Me, Elizabete Colli Zocante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Gaspar Brustolon - 

OAB:MT 14.558, Clayton Ouvernei - OAB:13051/MT, Eduardo 

Machado - OAB:13.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71349 Nr: 3882-06.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tudo Belo Presentes Ltda, Aurora Taetti 

Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da impugnação à penhora de fls. 50/53.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53924 Nr: 1420-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivaldo Batista de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ELIVALDO 

BATISTA DE MENEZES em face do ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 153/155, alvarás de liberação de valores.

 À fl. 157, comprovante de pagamento dos alvarás expedidos.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15467 Nr: 1104-44.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Liebeld Simon ME, Marlene Liebeld 

Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sônia Fatima da Silva - 

OAB:MT 18.130

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários à liberação dos valores 

penhorados às fls. 55/56 em favor das executadas Marlene Liebeld Simon 

– ME e Marlene Liebeld Simon, na conta informada à fl. 78.

 Após a liberação dos valores, bem como com o trânsito em julgado da 

sentença de fl. 72, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74300 Nr: 2825-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdA, LMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe nos autos a naturalidade e endereço de Nilvanio Miranda, a fim de 

que seja possível a averbação da paternidade as margens do assento de 

nascimento de Eyshila Gabrieli de Almeida Miranda.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84402 Nr: 1622-48.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Capello & Capello LTDA, Diogo Antonio Capellaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz de Brito Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários à liberação dos valores 
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penhorados às fls. 44/45 em favor do exequente, na conta informada às 

fls. 59/60.

 Após a liberação dos valores, intime-se a parte exequente para trazer 

aos autos o cálculo atualizado da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, 

deduzido o valor penhorado, conforme art. 218, § 3º, do CPC, sob pena de 

extinção da execução.

 Com a manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação do 

pedido de restrição de veículo via Sistema Renajud.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1061-92.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Adir Freo, Marlon 

Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que já houve o decurso de prazo para apresentação de 

contestação pelos requeridos já citados nos autos, quais sejam LUCINETE 

MARIA DA SILVA, MARLON CRISTIANO BUSS e CARLA CRISTIANA 

BUSS, proceda-se à Secretaria à respectiva certificação nos autos.

Quanto ao pedido do requerente às fls. 240, INDEFIRO-O, vez que não há 

que se falar em busca de bens dos requeridos neste momento 

processual, considerando que estamos diante de ação de cobrança, na 

qual sequer todos os integrantes do polo passivo foram citados, de modo 

que o pedido para envio de ofício à BOVESPA em nada se relaciona a 

presente lide.

Assim, intime-se a parte requerente para se manifestar acerca das cartas 

de citação devolvidas nos autos e para apresentar novo endereço dos 

requeridos ADIR FREO e UNION TRANSPORTES LTDA, ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 3421-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Marques de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Oliveira Luchesi Filho 

- OAB:OAB/SP 129.281, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, Jose Henrique Turner Marquez - OAB:OAB/SP 156.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente para trazer aos autos a qualificação correta e o 

endereço dos confinantes, bem como indicar precisamente com qual 

município pertence estrada rural com a qual a área que pretende ver 

usucapida se confronta, haja vista que em sua petição inicial indica o 

Município de Nova Mutum, contudo, o imóvel está localizado no município 

de Santa Rita do Trivelato, no prazo de 10 (dez) dias, para que possam 

ser expedidos os mandados de intimação e editais correspondentes, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89261 Nr: 4558-46.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Arruda Cruz - 

OAB:MT 12.642

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento ou julgamento, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88458 Nr: 4089-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUZIA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Solicite-se informações acerca do retorno da carta precatória expedida às 

fls. 115 ao Juízo Deprecado.

Encartando-se aos autos a deprecata e decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50038 Nr: 1108-37.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361, Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119927 Nr: 3610-02.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzileide Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação previdenciária para conversão de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez promovida pela requerente LUZILEIDE LIMA 

DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.De proêmio, não obstante 

as alegações da parte demandante de que não se configuraria relação de 

litispendência entre os feito, verifico que não lhe assiste razão, de modo 

que a presente lide deve ser extinta em razão de estar evidenciada a 

litispendência entre esta ação e a demanda 2691-86.2013.811.0086, 

código 74167.Em face do exposto, reconheço a ocorrência de 

CONTINÊNCIA entre a ação n°. 2691-86.2013.811.0086, código 74167, e 

esta demanda n°. 3610-02.2018.811.0086, código 119927, com 

fundamento no artigo 485, inciso V do CPC, JULGO e DECLARO EXTINTO 
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O PROCESSO, sem resolução de mérito.Considerando que neste momento 

foi proferida sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e taxas processuais, 

nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, contudo, estas 

despesas permanecerão sob condição suspensiva, pelo prazo de cinco 

anos, considerando que neste momento DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à autora, eis que presentes os requisitos do artigo 

98, do Código de Processo Civil.Destarte, considerando que o contraditório 

não se aperfeiçoou, não há que se falar em condenação ao pagamento de 

honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, promova-se as baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Traslade-se cópias desta sentença 

aos autos sob o n°. 2691-86.2013.811.0086, código 74167.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49380 Nr: 465-79.2011.811.0086

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74167 Nr: 2691-86.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzileide Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, 

conforme os dados a seguir:Nome do segurado: MARIA EUGÊNIA 

FERREIRA DA SILVABenefício concedido: auxílio doença;Data de início do 

benefício – DIB: 08/07/2013 (fls. 16) – data da cessação indevida do 

benefício.Por consequência, confirmo a medida liminar deferida às fls. 

33/34 e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC.Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) da 

importância equivalente às prestações em atraso, até a data desta 

sentença, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC e da 

Súmula 111, do STJ.As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora conforme preconizado no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, desde a citação, além de ser descontada importância 

que a autora recebeu durante o andamento processual, vez que 

concedida a antecipação de tutela pleiteada.O requerido está isento de 

custas.Considerando-se a situação de miserabilidade e de saúde precária 

da parte autora, bem como a necessidade de assegurar-se a efetividade 

da prestação jurisdicional, estão presentes neste momento os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que a 

Autarquia demandada proceda ao cumprimento da decisão já exarada nos 

autos, para que implante o benefício do auxílio doença à autora, em virtude 

de se tratar de verba com caráter alimentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)Proceda-se ao 

pagamento dos honorários periciais ao perito nomeado às fls. 116/118, 

através do Sistema da Assistência Judiciária Gratuita.Oficie-se ao órgão 

competente do INSS, a fim de que dê cumprimento à 

determinação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86423 Nr: 2772-64.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYMARCIO NUNES DE ARAÚJO, Thalyta Sthephani 

Almeida Ribeiro, Valdenei Gonçalves de Oliveira, Marcia Aparecida de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorilia Geni Klauck Soutier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:MT 18061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A, 

Milene Arissava - OAB: MT 16.851

 Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes 

embargos à execução opostos por EDYMÁRCIO NUNES DE ARAÚJO, 

THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO, VALDENEI GONÇALVES DE 

OLIVEIRA e MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, em desfavor de DORÍLIA 

GENI KLAUCK SOUTIER com fundamento no artigo 487, inciso I, c/c artigo 

920, do Código de Processo Civil, apenas para afastar do valor 

exequendo a cláusula penal na importância de 10% (dez por cento).Ante a 

sucumbência ínfima da parte embargada, condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da execução, nos termos do art. 86, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se, 

observando as cautelas de estilo.Traslade-se cópia desta sentença à 

execução n°. 4316-24.2014.811.0086, código 81461.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87806 Nr: 3612-74.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Capocci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 Vistos. Cuida-se de embargos à execução opostos por LUIZ CAPOCCI, 

após ser citado por edital e a Defensoria Pública nomeada curadora 

especial, em face da execução de título extrajudicial n°. 

1966-10.2007.811.0086, código 35627, promovida pelo embargado HSBC 

BANK BRASIL S/A, ambos já qualificados nos autos. Desta feita, o 

embargante aduz que foi citado por edital nos autos da ação de execução 

n°. 1966-10.2007.811.0086, código 35627, sem que tivessem sido 

esgotados todos os meios para sua localização e a Defensoria Pública foi 

nomeada curadora especial, de modo que a sua citação teria sido nula. 

Desta feita, postulou pela extinção do processo sem julgamento de mérito 

por ausência de pressuposto processual relativo à citação e pela 

procedência dos presentes embargos. Às fls. 10/20, a embargada 

impugnou os embargos, pugnando pela sua rejeição, no entanto, trouxe 

como fundamentação matéria totalmente estranha aos argumentos tecidos 

na inicial, nada mencionando sobre a nulidade da citação por edital. Vieram 

os autos conclusos. (...) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os embargos à execução opostos pelo embargante LUIZ CAPOCCI, para 

reconhecer a nulidade da citação por edital levada a efeito na demanda 

executiva, e JULGO EXTINTO O FEITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

c/c artigo 920, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, 

traslade-se cópia desta sentença aos autos n°. 1966-10.2007.811.0086, 

código 35627, onde deverá ser procedida a nova tentativa de citação do 

executado LUIZ CAPOCCI, após a realização de busca de endereços 

através dos Sistemas Conveniados ao TJMT. Diante de sua sucumbência, 

condeno o embargado apenas ao pagamento das custas processuais, 

mas deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, 

tendo em vista que a parte embargante foi patrocinada pela Defensoria 

Pública, a qual foi equiparada pela Constituição Federal às carreiras da 

Magistratura e do Ministério Público, com autonomia orçamentária. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85991 Nr: 2545-74.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A

 Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

revisional de contrato promovida por WESLEY DOS SANTOS LOPES, em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, apenas para determinar o afastamento da cobrança da 

comissão de permanência (12%), da tarifa de registro de contrato no 

montante de R$ 217,17 (duzentos e dezessete reais e dezessete 

centavos) e dos serviços de terceiros na importância de R$ 3.080,68 (três 

mil e oitenta reais e sessenta e oito centavos), os quais deverão ser 

descontados do débito remanescente, devendo as demais disposições 

contratuais serem mantidas incólumes.Ante a sucumbência ínfima da parte 

requerida, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais remanescentes e honorários sucumbenciais em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 86, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado e não 

executada a sentença no prazo legal, arquive-se, observando as cautelas 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 1385-14.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferrarini, PEDRO ANDRE DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cooperativo Sicredi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:, LUIZ 

PEDRO FRANZ - OAB:14594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 

14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Soares Serio - 

OAB:126.295/RJ, Greiciliane Ruas Martins de Queiroz - 

OAB:98.328/RJ, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento ou julgamento, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81461 Nr: 4316-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doliria Geni Klauck Soutier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araujo, Thalyta Sthephani 

Almeida Ribeiro, Valdenei Gonçalves de Oliveira, Marcia Aparecida de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A, Milene 

Arissava - OAB: MT 16.851, Silvia Soares Ferreira da Silva - OAB:MT 

14610-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:MT 18061

 Vistos.

Primordialmente, considerando a prolação de sentença na presente data 

nos autos de embargos à execução n°. 2772-64.2014.811.0086, código 

86423, intime-se a parte exequente para proceder à retificação do cálculo 

do valor exequendo, nos termos da sentença lá proferida, cuja cópia será 

encartada nos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Destarte, acerca da impugnação à penhora apresentada pelos 

executados VALDENEI GONÇALVES DE OLIVEIRA e MÁRCIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA, às fls. 104/109, proceda-se à intimação do exequente para 

se manifestar no mesmo prazo, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se o decurso de 

prazo e tornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73435 Nr: 1955-68.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Anunciato de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT, Procurador(a) do Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT - OAB:8107

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002134-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO JOSE FOSSATTI BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002134-09.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de 

TIAGO JOSÉ FOSSATTI BUENO, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que entabulou com o requerido contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária referente ao bem 

descrito na inicial, deixando de pagar as parcelas a partir de 20/08/2017, 

ocasionando, assim, o vencimento antecipado da obrigação. Deferida a 

liminar de busca e apreensão (ID nº 16340632). Auto de busca e 

apreensão e depósito juntado aos autos no documento registrado sob o ID 

nº 16744647. O requerido purgou a mora, bem como requereu a 

devolução do bem nas mesmas condições descritas no auto de 

apreensão e depósito, conforme manifestação de ID nº 16785412. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De início, 

importante mencionar que a purgação da mora em ações de busca e 

apreensão fundadas em pacto objeto de alienação fiduciária, após o 

advento da Lei 10.931/04, que alterou o artigo 3º, parágrafo 2º, do 

Decreto-Lei 911/69, somente é possível ante o pagamento da integralidade 

do débito, o que ocorreu nos autos. Considerando que o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, dispensando dilação probatória, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 
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passo a julgar antecipadamente a lide. Insta consignar que, para a 

concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o 

inadimplemento do devedor. Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Mora configurada 

mediante notificação extrajudicial encaminhada por intermédio de Cartório 

de Títulos e Documentos. Validade. 2. Constitucionalidade do art. 3º do 

Decreto-Lei n. 911/69. 3. Revelia. Inexistência de prova inequívoca do 

pagamento. Mora configurada. Manutenção da sentença de procedência. 

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045048493, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 19/04/2012). Oportuno aludir que o requerente 

aportou aos autos a configuração da mora mediante a notificação 

extrajudicial (ID nº 15122127), bem como a inexistência de prova 

inequívoca do pagamento. Não obstante, pela análise dos autos, constato 

que fora efetuada a busca e apreensão do bem objeto da lide, com o 

respectivo depósito judicial, permanecendo, desde então sob custódia da 

parte requerente, sendo que houve a purgação da mora pelo requerido 

conforme se verifica do comprovante de pagamento jungido no documento 

registrado no ID nº 15122127. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo, tendo em vista a quitação 

total do débito cobrado na exordial, qual seja, R$ 11.557,79 (onze mil, 

quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) e, por 

consequência, DETERMINO A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO BEM AO 

REQUERIDO, no estado que se encontrava quando da busca e apreensão. 

Considerando que o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido 

de que, para se reconhecer a purgação da mora é preciso o pagamento 

de honorários e despesas processuais, CONDENO a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Proceda a liberação dos valores depositados 

em juízo (ID nº 16785414), em favor do requerente, devendo este ser 

intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a conta para tanto. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR 

MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010417-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EZIQUIEL VITOR REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao disposto no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, nos 

moldes do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Materiais e 

Morais proposta por Eziquiel Vitor em desfavor de RN Comércio Varejista 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, vejo que a razão milita a favor do Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil [artigo 373 I e II] que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que adquiriu no sitio eletrônico da Reclamada uma Mesa de Pebolim Master 

com Bonecos de Ferro – Klopf, pelo valor de R$ 1.299,90 [um mil duzentos 

e noventa e nove reais e noventa centavos], à vista, por meio de 

pagamento de boleto bancário. Relata que o prazo para entrega seria de 

21 [vinte e um] dias úteis, aduz porém, que houve atraso na entrega e que 

fez vários contatos com a Reclamada, consoante protocolos 

apresentados e que recebeu diversas promessas de entrega e nenhuma 

fora concretizada, afirmando que até a data da propositura da ação, ou 

seja, quatro meses depois o produto ainda não havia sido entregue, fatos 

que motivaram o aforamento da presente ação. Em contestação a 

Reclamada sustentou a perda do objeto da ação pela comprovada entrega 

da mesa de pebolim, bem combateu a alegação de ocorrência de danos 

materiais e morais. Pois bem, no caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, em que pese as alegações da 

Reclamada, esta não comprovou que prestou o serviço de forma 

adequada, pois não fez prova mínima da entrega a contento do produto ao 

Reclamante. A Reclamada apenas comprova a entrega da mesa no dia 

12/03/2017, ou seja, quatro meses e oito dias após a compra, o que 

apenas comprova o atraso na entrega e seu descaso com o consumidor. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar que o produto fora entregue ao seu destinatário, tonando 

necessária a sua responsabilização pelos danos ocasionados ao 

Reclamante. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim sendo, verifico que ocorreram diversos transtornos na aquisição 

do produto pelo Reclamante, que acabou por receber com imenso atraso o 

produto adiquido, apesar do integral pagamento e essas circunstâncias 

autorizam reconhecer a procedência da pretensão. Consigo que, quanto 

ao pedido de danos materiais, tal pedido perdeu seu objeto ante a efetiva 

entrega do produto. Quanto ao dano moral, certo é que houve situação 

excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Colaciono julgado a 

corroborar com o entendimento adotado: CIVIL. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE CAMA. DEMORA NA ENTREGA 

DO PRODUTO. DANO MORAL. Ação indenizatória proposta contra o 

fornecedor que deixou de entregar a mercadoria adquirida à vista. 

Competia ao Réu comprovar o fato impeditivo do direito alegado na inicial 

com a simples juntada do recibo de entrega firmado pelo Autor. Falha na 

prestação do serviço o vendedor que não entrega o bem em prazo 

razoável. A frustração da adquirente em não receber a cama configura 

dano moral. O valor da reparação do dano moral considera a capacidade 

das partes, o evento e suas consequências, cabendo reduzir a quantia 

definida na sentença a fim de atender ao princípio da razoabilidade. 

Primeiro recurso provido em parte, desprovido o segundo apelo. (TJ-RJ - 

APL: 645127520108190021 RJ 0064512-75.2010.8.19.0021, Relator: DES. 

HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2012, 

DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 26/04/2012) [g.n.] 

Assim, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Desta forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 
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benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 1.000,00 [mil reais], quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor R$ 1.000,00 [mil 

reais], a título de indenização por danos morais, com correção monetária 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9737290]. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010417-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL VITOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010417-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EZIQUIEL VITOR REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao disposto no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, nos 

moldes do inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Materiais e 

Morais proposta por Eziquiel Vitor em desfavor de RN Comércio Varejista 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, vejo que a razão milita a favor do Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil [artigo 373 I e II] que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que adquiriu no sitio eletrônico da Reclamada uma Mesa de Pebolim Master 

com Bonecos de Ferro – Klopf, pelo valor de R$ 1.299,90 [um mil duzentos 

e noventa e nove reais e noventa centavos], à vista, por meio de 

pagamento de boleto bancário. Relata que o prazo para entrega seria de 

21 [vinte e um] dias úteis, aduz porém, que houve atraso na entrega e que 

fez vários contatos com a Reclamada, consoante protocolos 

apresentados e que recebeu diversas promessas de entrega e nenhuma 

fora concretizada, afirmando que até a data da propositura da ação, ou 

seja, quatro meses depois o produto ainda não havia sido entregue, fatos 

que motivaram o aforamento da presente ação. Em contestação a 

Reclamada sustentou a perda do objeto da ação pela comprovada entrega 

da mesa de pebolim, bem combateu a alegação de ocorrência de danos 

materiais e morais. Pois bem, no caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, em que pese as alegações da 

Reclamada, esta não comprovou que prestou o serviço de forma 

adequada, pois não fez prova mínima da entrega a contento do produto ao 

Reclamante. A Reclamada apenas comprova a entrega da mesa no dia 

12/03/2017, ou seja, quatro meses e oito dias após a compra, o que 

apenas comprova o atraso na entrega e seu descaso com o consumidor. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar que o produto fora entregue ao seu destinatário, tonando 

necessária a sua responsabilização pelos danos ocasionados ao 

Reclamante. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Assim sendo, verifico que ocorreram diversos transtornos na aquisição 

do produto pelo Reclamante, que acabou por receber com imenso atraso o 

produto adiquido, apesar do integral pagamento e essas circunstâncias 

autorizam reconhecer a procedência da pretensão. Consigo que, quanto 

ao pedido de danos materiais, tal pedido perdeu seu objeto ante a efetiva 

entrega do produto. Quanto ao dano moral, certo é que houve situação 

excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Colaciono julgado a 

corroborar com o entendimento adotado: CIVIL. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE CAMA. DEMORA NA ENTREGA 

DO PRODUTO. DANO MORAL. Ação indenizatória proposta contra o 

fornecedor que deixou de entregar a mercadoria adquirida à vista. 

Competia ao Réu comprovar o fato impeditivo do direito alegado na inicial 

com a simples juntada do recibo de entrega firmado pelo Autor. Falha na 

prestação do serviço o vendedor que não entrega o bem em prazo 

razoável. A frustração da adquirente em não receber a cama configura 

dano moral. O valor da reparação do dano moral considera a capacidade 

das partes, o evento e suas consequências, cabendo reduzir a quantia 

definida na sentença a fim de atender ao princípio da razoabilidade. 

Primeiro recurso provido em parte, desprovido o segundo apelo. (TJ-RJ - 

APL: 645127520108190021 RJ 0064512-75.2010.8.19.0021, Relator: DES. 

HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 11/04/2012, 

DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 26/04/2012) [g.n.] 

Assim, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Desta forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 1.000,00 [mil reais], quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor R$ 1.000,00 [mil 

reais], a título de indenização por danos morais, com correção monetária 

pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9737290]. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Ana 
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L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de março de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010532-25.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010532-25.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: WANDERLEY DE BRITO REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória, a teor do artigo 355, 

inciso I do CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Wanderley de 

Brito em desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações Ltda. (Claro TV). 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por dívida que alega desconhecer, afirmando que 

a inscrição restritiva de seu nome lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação a Reclamada combateu as alegações do 

Reclamante e apresentou provas da existência de relação jurídica entre as 

partes, por meio das telas de seu sistema interno, demonstrando a 

existência de contratação do serviço de TV por assinatura, devidamente 

instalado no endereço informado na petição inicial. O que indica a 

regularidade da adesão ao serviço. Por outro lado, em sua inicial, o 

Reclamante se limitou a dizer que a inscrição restritiva é indevida, sem 

negar vínculo com a Reclamada e sem demonstrar o adimplemento da 

dívida e, a despeito da comprovada existência de relação jurídica entre as 

partes, não acabe ao juízo presumir que valor estava efetivamente pago. 

Vale dizer, o Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes 

para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial 

informações inequívocas do alegado. Assim, não é possível concluir que a 

inscrição restritiva é indevida, posto que ausente a prova do pagamento 

da dívida. Vejamos o entendimento jurisprudencial: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL 

ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO N. 0046594-72.2012.811.0001 

RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO 

RECURSO INOMINADO – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO PAGAMENTO ACORDO FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De 

acordo com o art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao 

autor provar o fato constitutivo de seu direito. 2. A inscrição do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito que a 

originou, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor. 3. 

Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por 

outro lado, a Reclamada traz aos autos termo de reconhecimento e 

parcelamento da dívida, assinado pela Reclamante, justamente tendo como 

objeto as faturas que seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a 

sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 

de fevereiro de 2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – 

R e l a t o r .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

465947220128110001/2015, JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). 

(g.n.) Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-66.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010430-66.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL REQUERIDO: TELEMAT 

CELULAR S A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 335, I do CPC). Não há complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de 
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Débito c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

Francieli Girardi Feijo Michel em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito 

(CPC art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, narra a Reclamante que é assinante do 

serviço telefonia móvel da empresa Reclamada denominado Vivo Controle 

2,5 Gb 100 min no valor mensal de R$ 73,54 (setenta e três reais e 

cinquenta e quatro centavos). Relata que no mês de julho de 2016 

recebeu uma fatura no valor de R$ 211,78 (duzentos e onze reais e 

setenta e oito centavos). Aduz ser referido valor indevido, por se tratar de 

plano controle com valor fixo, o que ensejou a propositura da presenta 

ação. Em sua peça contestatória a Reclamada sustenta a regularidade na 

cobrança visto que houve utilização acima do valor contratado, como 

ligações interestaduais, contratação de pacotes adicionais de internet e 

outros serviços, bem como rechaça os pedidos de danos materiais e 

morais. De toda forma, verifico que a Reclamante não instruiu os autos 

com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não 

trouxe com a inicial informações inequívocas do alegado, vejo que estão 

ausentes os elementos que comprovem a existência de defeito na 

prestação do serviço, trazendo o Reclamante meras alegações destituídas 

de provas. A Reclamante apresenta a fatura de julho de 2016, de onde se 

infere os serviços contratados, quais sejam: Smartvivo POS 3GB; 

Franquia de Internet; Minutos locais livres; Minutos locais Vivo; Minutos 

DDD Vivo; Roaming Nacional; SMS livre; Vivo Controle 2,5 GB 100 min e 

assinatura mensal. Da mesma fatura se observa o campo “utilização acima 

do contratado”, como ligações de longa distância e ”outros lançamentos” 

como encargos financeiros e um parcelamento da conta n. 2100014310 no 

valor de R$ 65,49 (sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). A 

fatura apresentada possui nítidos contornos de um plano pós pago, 

entretanto, a Reclamante deixou de apresentar o contrato firmando com a 

Reclamada, de onde poderia se inferir se, de fato, as cobranças descritas 

na referida fatura são indevidas. De outra banda, a Reclamada apresenta 

um longo e detalhado histórico de utilização dos serviços. Desta maneira, 

o Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza 

o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência de tal encargo à parte Reclamada, pois o ordenamento 

jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Cabe 

sinalizar que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova 

são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor, ou sua 

produção lhe seria extremamente penosa. Não sendo o caso, impera a 

regra estabelecida no art. 333, I, do CPC, qual seja, compete ao 

Reclamante positivar o fato constitutivo de seu direito. Colaciono julgado 

neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE INÍCIO DE PROVAS - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 333 DO CPC - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. Incabível a 

inversão do ônus da prova, porquanto não requerido pelo interessado e 

nem demonstrada, pelo mesmo, a existência de início de provas de suas 

alegações. A simples ocorrência de um fato, sem que resulte maiores 

prejuízos à parte, não é capaz de gerar prejuízo de ordem moral, pois a 

despeito do desgaste emocional e do dissabor experimentados pela parte 

autora e ainda que tenha havido falha na relação dos contratantes, com a 

consequente rescisão do contrato, fato é que tal evento não é capaz, por 

si só, de dar ensejo à configuração de um verdadeiro abalo de ordem 

moral. Considerando o real trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, 

e em especial a possibilidade de que o proveito relativo à demanda possa 

não ser significativo a ponto de permitir a remuneração digna de seu 

patrono, cabível a fixação da verba honorária no importe de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Destarte, a possibilidade de inverter o ônus da prova, 

naquelas especiais circunstâncias que o CDC autoriza, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos, posto que, não havendo provas do suposto 

ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita da Reclamada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010051-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS FEITOZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória (art. 355, I CPC). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais proposta por Antonio do Santos Feitoza 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a débito que alega 

desconhecer, o que o motivou a propor a presente ação. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

contrato de prestação de serviços telefônicos devidamente assinado por 

ele, de onde ser verifica a existência de contratação do serviço. Quanto 

ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 
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Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela revogação da decisão que 

antecipou em parte os efeitos da tutela (id. 6505712). Submeto os autos 

ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-47.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010052-47.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, portanto, dispensável dilação probatória (art. 335, I do 

CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Oliani Raspini em desfavor de 

Sky Brasil Serviços Ltda. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito (CPC art. 373 I e II). Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A Reclamante 

sustenta que é assinante do serviço de TV por assinatura da Reclamada e 

que as mensalidades são cobradas na fatura do seu cartão de crédito. 

Relata que não houve lançamento da mensalidade referente a janeiro de 

2015 na fatura e que em fevereiro de 2015 recebeu um boleto no valor de 

R$ 850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) com 

vencimento em 17/02/2015. Aduz ser tal cobrança indevida e adiantada, 

alegando que o vencimento ocorre no dia 20 de cada mês. Narra por fim 

que fez vários contatos com a Reclamada sem obter resolução para a 

questão e que em 02 de fevereiro de 2015 a Reclamada suspendeu o sinal 

da televisão. Por tais razões ingressou com a presente ação pleiteando 

repetição de indébito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada argumenta não se tratar de cobrança dúplice, 

mas que apenas não foi possível o lançamento do débito no cartão de 

crédito conforme a praxe, por motivos relacionados à operadora do 

cartão. Argumenta que o boleto no valor de R$ 850,50 (oitocentos e 

cinquenta reais e cinquenta centavos) é referente às mensalidades de 

janeiro e fevereiro de 2015 e combate os pedidos repetição de indébito e 

indenização por danos morais. Pois bem, na peça vestibular a Reclamante 

confessa que não houve lançamento da mensalidade da TV por 

assinatura na fatura do seu cartão de crédito em janeiro de 2015 e que 

posteriormente recebeu um boleto no valor de R$ 850,00 com vencimento 

em 17/02/2015. Ora, referida cobrança não se mostra indevida, de forma 

que o boleto apresenta um saldo anterior no valor de R$ 422,80 

(quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), valor este que não 

foi debitado na fatura de janeiro de 2015, somado com o valor 

correspondente ao mês de fevereiro de 2015. De outra banda, não há que 

se falar em cobrança adiantada. Isso porque, observando as faturas do 

cartão de crédito da Reclamante, os lançamentos das mensalidades da TV 

ocorrem todo o dia 17 de cada mês, mesma data de vencimento do boleto 

enviado no mês de fevereiro. O que acontece é que a data de vencimento 

das faturas do cartão de crédito é todo dia 20. Não devendo confundir a 

data de vencimento da Sky com a data de vencimento do cartão de 

crédito. Diante do quadro alinhavado, não vislumbro ilicitude praticada pela 

empresa Reclamada, muito menos cobrança indevida de valores a serem 

repetidos. Se tal ocorresse, o mês de janeiro de 2015 restaria inadimplido. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. 

CONSUMIDOR. ASSINATURA SKY TV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

POR PARTE DA AUTORA QUE PAGOU A FATURA REFERENTE AO MÊS DE 

DEZEMBRO DE 2014 EM DUPLICIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005640537, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 09/12/2015). (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71005640537 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Data de Julgamento: 09/12/2015, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) (g.n.) E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (CDC). PRECLUSÃO. SERVIÇO DE INTERNET E TV POR 

ASSINATURA. COBRANÇA E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDEBITO. INVIABILIDADE. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CPC. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. 1. 

ENCONTRANDO-SE PRECLUSA A ANÁLISE SOBRE A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, MOSTRA-SE INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 2. A 

NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR DO PAGAMENTO EM 

DUPLICIDADE DE FATURAS DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA E 

INTERNET CONTRATADO TORNA INVIÁVEL O PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. 3. A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES MOSTRA-SE DEVIDA E NÃO ENSEJA 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA HIPÓTESE EM QUE O DEVEDOR 

NÃO COMPROVA QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO DÉBITO QUE 

ACARRETOU A INSCRIÇÃO. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE 

E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA. (TJ-DF - APC: 20120110894727 DF 

0024791-44.2012.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de 

Julgamento: 23/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 02/05/2014 . Pág.: 86) (g.n.) Esclarece o Código de Defesa do 

Consumidor, ao tratar da responsabilidade pelo fato do produto ou do 

serviço, em seu artigo 12, § 3º, inciso II que: Art. 12. O fabricante, o 

produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (...) § 3° O 

fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - que, embora haja colocado o 

produto no mercado, o defeito inexiste; Desta forma, não há falar em fato 

do serviço ou vício de informação que pudesse causar lesão de ordem 

moral à Reclamante. Se falha houve, a mesma deve ser perquirida junto a 

operadora do cartão de crédito, posto que a Reclamada comprova as 

tentativas frustradas de lançamento do débito no referido cartão de 

crédito no mês de janeiro de 2015 e que a cobrança fora efetuada por 

meio do boleto enviado no mês seguinte. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos, posto que, não havendo provas do suposto 

ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita da Reclamada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 
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conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010157-53.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELVIS ANTUNES FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 

355, I do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

aforada por Elvis Antunes Ferreira em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Sustenta o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar 

que o débito é devido, a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, verifico que as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não trouxe prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar o contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante, ou outro documentos apto a anuir 

com a prestação de algum serviço e que fosse capaz de amparar as suas 

alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado 

instruir sua contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por valor indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do 

banco. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outra 

banda, a inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral 

passível de indenização, contudo, verifico que há negativações 

preexistentes no extrato apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele 

não demonstra que todas são indevidas e que também estão sendo 

discutidas judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização 

por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela Reclamante, é certo que possui 

negativações preexistentes. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a 

preexistência de outras negativações, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, 

pela manutenção da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela 

(id. n. 6517661). Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-69.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILANGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSVAGEN S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLY DIAS MASSONI OAB - MT0015458A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010100-69.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: MARILANGE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

VOLKSVAGEN S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaratória de Inexistência 

de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Marilange da Silva em desfavor de Banco Volkswagen S.A. Sustenta 

a autora ser viúva de Pedro Jonas Raimundo e inventariante de seus 

bens. Relata que o de cujus tinha um contrato de financiamento de veículo 

junto ao banco Reclamado, em que supostamente havia um seguro 

contratado onde previa quitação do financiamento em caso de falecimento 

do devedor. Que em razão da existência do citado seguro pagou 

indevidamente o valor de R$ 8.817,48 (oito mil oitocentos e dezessete 

reais e quarenta e oito centavos), pleiteando a repetição do referido valor, 

bem como indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada relata inexistir contratação do seguro informado pela 

Reclamante e se opõe aos pedidos de indenização por danos morais e 

repetição de indébito. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC art. 373, I 

e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código 

de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Pois bem, extrai-se do contrato apresentado pela Reclamada, devidamente 

assinado pelo de cujus (ids. n. 6496607 e n. 6496632), a inexistência de 

contratação do seguro alegado pela Reclamante. Nesta toada, o Artigo 

758 do Código Civil Brasileiro dispõe que: “O contrato de seguro prova-se 

com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por 

documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio”. Desta 

forma, inexistindo prova da contratação de seguro que garantiria a 

alegada quitação antecipada do financiamento, não há que se falar em 

ilicitude ou abusividade na regular cobrança das parcelas pela Reclamada. 

Trago à baila julgado neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SEGURO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. Em atenção 

à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil, 

impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 

com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. 

Inexistente indício idôneo capaz de corroborar a alegação da parte de 

contratação de seguro de operação financeira, não há como se exigir a 

cobertura securitária. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. 

(TJ-DF AGR1 201401108028061 Apelação Cível. 2ª Turma Cível. Relatora: 

Leila Arlanch. Julgado em 2 de Março de 2016. Publicado no DJE : 

11/03/2016 . Pág.: 186) (g.n.) Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos, posto que, não havendo provas do suposto 

ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita do banco Reclamado. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-36.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010238-36.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL REQUERIDO: LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, portanto, dispensável dilação probatória (art. 335, inciso 

I, do CPC). A princípio, opino pelo não acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada por ambas as Reclamadas, tendo em vista 

que se trata de fabricante e comerciante respectivamente, integrantes da 

cadeia de fornecedores, possuindo ambas legitimidade passiva para 

responder pelo vício do produto. E nesse sentido: BEM MÓVEL. COMPRA E 

VENDA DE MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. AFIRMATIVA 

DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO 

LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação da fabricante 

não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 00488869120108260224 SP 

0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/12/2013). Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Francieli 

Girardi Feijó Michel em desfavor de LG Eletronics do Brasil Ltda. e WMB 

Comércio Eletrônico Ltda. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito (CPC art. 373 I e II). Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A Reclamante 

ingressou com a presente ação afirmando, em síntese, que adquiriu uma T 

V LED Full HD 55" LG 55lb5600 Time Machine Ready Prata, das 

Reclamadas pelo valor de R$ 2.3699,00 (dois mil trezentos e noventa e 

nove reais), informa que o produto apresentou defeito consistente em 

aparecimento de manchas brancas na tela que dificultam ver as imagens e 

que, tendo feito reclamações junto a segunda Reclamada, esta lhe 

orientou a enviar o produto para assistência técnica, uma vez que o prazo 

para devolução ou troca já havia expirado. Relata, contudo, que não há 

assistência técnica autorizada da LG nesta neste município e que se 

enviasse o produto para outra cidade teria custos. Por estes fatos propôs 

a presente ação requerendo indenização por danos materiais e morais. As 

Reclamadas contestaram tempestivamente sustentando que o aparelho 

não foi remetido para conserto, mesmo tendo orientado a Reclamante 

neste sentido e combateram a pretensão indenizatória por ausência de 

ilicitude em suas condutas. De toda forma, verifico que a Reclamante não 

instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações inequívocas do 

alegado, vejo que estão ausentes os elementos que comprovem a 

existência de defeito no produto, trazendo a Reclamante meras alegações 

destituídas de provas. Ademais, verifico que o produto adquirido não 

passou pelo trâmite previsto no art. 18, § 1º e incisos, do Código de 

Defesa do Consumidor, que reza o seguinte: Art. 18. CDC: Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. (g.n.) Nesse passo, a jurisprudência entende que antes de fazer 

uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1º, CDC, deve o 

consumidor oportunizar ao fornecedor o conserto do aparelho, no prazo 

de 30 dias. Hipótese em que a parte autora não oportunizou o conserto, 

afirmando claramente que não enviou o produto para assistência técnica 

porque teria custos. Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa: VÍCIO 

DO PRODUTO. NOTEBOOK. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. 

AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AO CONSERTO ANTES DO USO DAS 

ALTERNATIVAS DO ART. 18, § 1º, CDC. Antes de fazer uso das 

alternativas constantes do artigo 18, § 1º, CDC, deve o consumidor 

oportunizar ao fornecedor o conserto do aparelho, no prazo de 30 dias. 

Hipótese em que a parte autora não oportunizou o conserto. Sentença de 

improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003400751, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 17/05/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003400751 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

17/05/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/05/2012). Destaquei. Isso porque, a Reclamante não 

apresentou prova mínima de que tenha oportunizado às Reclamadas o 

conserto do produto, ou seja, não há nos prova da remessa do produto 

para conserto como forma de resolver o suposto defeito do produto. 
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Desta maneira, a Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu 

direito, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso 

VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico 

não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Cabe sinalizar 

que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são 

aquelas cuja produção não é possível ao consumidor, ou sua produção 

lhe seria extremamente penosa. Não sendo o caso, impera a regra 

estabelecida no art. 333, I, do CPC, qual seja, compete a Reclamante 

positivar o fato constitutivo de seu direito. Colaciono julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE INÍCIO DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 

333 DO CPC - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. Incabível a inversão do 

ônus da prova, porquanto não requerido pelo interessado e nem 

demonstrada, pelo mesmo, a existência de início de provas de suas 

alegações. A simples ocorrência de um fato, sem que resulte maiores 

prejuízos à parte, não é capaz de gerar prejuízo de ordem moral, pois a 

despeito do desgaste emocional e do dissabor experimentados pela parte 

autora e ainda que tenha havido falha na relação dos contratantes, com a 

consequente rescisão do contrato, fato é que tal evento não é capaz, por 

si só, de dar ensejo à configuração de um verdadeiro abalo de ordem 

moral. Considerando o real trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, 

e em especial a possibilidade de que o proveito relativo à demanda possa 

não ser significativo a ponto de permitir a remuneração digna de seu 

patrono, cabível a fixação da verba honorária no importe de R$800,00 

(oitocentos reais). Destarte, a possibilidade de inverter o ônus da prova, 

naquelas especiais circunstâncias que o CDC autoriza, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos, posto que, não havendo provas do suposto 

ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita das Reclamadas. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

int ime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________- Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010091-78.2014.8.11.0086 Valor da causa: R$ 28.960,00 ESPÉCIE: []

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: DANIELA 

ALESSI Endereço: Rua DAS PRIMULAS, 1929W, RESIDENCIAL DAS 

ACÁCIAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - MT0008535A, ROGER 

KLERISSON ROZAO - MT0014571A POLO PASSIVO: Nome: CIAO 

TELECOM S/A Endereço: Avenida NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 

451, SALAS 1812 E 1815, ENSEADA DO SUA, VITÓRIA - ES - CEP: 

29050-335 ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: PAULA KUSTER ANDRIATA 

- MT0015998S Senhor(a): CIAO TELECOM S/A Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que efetue o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), conforme Art. 523, §1º do NCPC. NOVA MUTUM, 7 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010509-16.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON SERVIUC DE SOUZA REQUERIDO: APPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação 

probatória (art. 335, I do CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

Everton Serviuc de Souza em desfavor de Apple Computer Brasil Ltda. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito 

(CPC art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 
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341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que o Reclamante sustenta que adquiriu junto à Reclamada 

o produto Ipad Air e, conforme suas próprias palavras “não sabe dizer se 

o calor em razão de o produto ter ficado no sol dentro do carro, ou, 

acidente imperceptível derivou a quebra da tela”. Aduzindo tratar-se de 

acidente imperceptível, fato que comunicou à Reclamada tendo recebido 

um link com o endereço da assistência técnica autorizada mais próxima, 

onde foi informando que a quebra de qualquer componente do aparelho 

acarreta a perda da garantia e que a Reclamada não substitui peças de 

produtos avariados. Alegando que a Reclamada lhe enviaria um novo 

produto mediante o pagamento do valor de R$ 900,00 (novecentos reais). 

Por tais razões ingressou com a presente ação indenizatória. Em sede de 

contestação a Reclamada argumenta não se tratar de defeito no produto, 

mas sim de manuseio inadequado do equipamento, o que ocasionou a 

quebra da tela, ensejando a exclusão da garantia e combate os pedidos 

de indenização por danos materiais e morais. Primeiramente, cumpre 

destacar ser incontroverso que a quebra da tela de vidro se deu por 

descuido do Reclamante. No mais, a Reclamada ofereceu ao Reclamante 

um aparelho novo, com base de troca por R$ 900,00 (novecentos reais), 

valor inferior aos comercializados considerando o valor do Ipad que foi de 

R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Assim, a Reclamada atuou 

corretamente, permitindo ao Reclamante que, no lugar do reparo, 

obtivesse novo produto. Diante do quadro alinhavado, não vislumbro 

infringência ao Código de Defesa do Consumidor, pois a Reclamada, 

quando procurada, sugeriu meios para solução do problema. Consigo que 

não se trata de defeito de fabricação do aparelho, mas de mau uso, 

conforme o próprio Reclamante afirmou. Diante disso, o Código de Defesa 

do Consumidor só obriga o fabricante a trocar o bem ou restituir o valor 

pago, quando resta cabalmente demonstrado o vício de fabricação, o que 

não é o caso dos autos. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONE CELULAR. DISPLAY TRINCADO. 

VÍCIO DE FÁBRICA NÃO COMPROVADO. EVIDÊNCIA DE MAU USO. AÇÃO 

IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. AO AUTOR INCUMBE O ÔNUS DE 

PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 333, I, DO CPC). 

EMBORA SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, É INCABÍVEL A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, QUANDO O AUTOR APRESENTA A 

INVEROSSÍMIL VERSÃO DE QUE DEIXOU O CELULAR EM CIMA DO 

CRIADO MUDO, E QUANTO FOI PEGÁ-LO ESTAVA COM O DISPLAY 

TRINCADO, QUANDO A PRÓPRIA EXPERIÊNCIA COMUM DEMONSTRA QUE 

TAL RACHADURA, NORMALMENTE, NÃO SE DÁ ESPONTANEAMENTE, 

MAS SIM POR AÇÃO EXTERNA, COMO QUEDA DO APARELHO, O 

ARREMESSO CONTRA SUPERFÍCIE RÍGIDA OU A AÇÃO DE ALGUM 

OBJETO CONTUNDENTE. EVIDENCIADO QUE NÃO SE TRATA DE VÍCIO DE 

FABRICAÇÃO, MAS SIM DEFEITO PROVOCADO PELA FALTA DE 

CUIDADO NO TRANSPORTE OU USO DO APARELHO, É DE SER MANTIDA 

A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO OBJETIVANDO A 

TROCA DO BEM DANIFICADO POR OUTRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES. . 

(TJ-DF - ACJ 156861820048070003 DF 0015686-18.2004.807.0003: 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. 

Relator: Jesuíno Rissato. Data de Publicação: 07/06/2015) (g.n.) E mais: 

"INDENIZATÓRIA. CÂMERA DIGITAL. VÍCIO DO PRODUTO NÃO 

DEMONSTRADO. FATO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO. 

Ação indenizatória proposta pelo apelante, com o fito ser reparado e 

compensado pela recorrida, que lhe vendeu uma câmera digital e não 

solucionou o defeito da tela de LCD, que parou de funcionar depois de 

quarenta dias. Cumpria ao demandante demonstrar o alegado vício do 

produto, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, as evidências 

indicam que o equipamento chegou à assistência técnica com o display 

trincado e arranhões nas laterais. Na realidade, o conjunto probatório 

aponta para a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a 

conduta imputada à ré. A sentença que julgou improcedente os pedidos 

não merece reparo. Recurso manifestamente improcedente." (TJ-RJ - APL 

00156115720118190210. Décima Quinta Câmara Cível. Relator: Ricardo 

Rodrigues Cardozo, Data do julgamento: 13 de Novembro de 2012. 

Publicação em 23/11/2012) (g.n.) Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos, posto que, não havendo provas do suposto 

ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita da Reclamada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010129-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSIVAL APARECIDO DE MATOS REQUERIDO: LOJAS 

AVENIDA S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Sendo assim, opino pelo 

indeferimento do pedido de id. n. 8134125, um vez que não se vislumbra 

necessidade de realização de exame grafotécnico no presente caso, 

posto que a assinatura nos documentos do Reclamante e aquela aposta 

nos documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, o que 

dispensa aludido recurso. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Josival 

Aparecido de Matos em desfavor de Lojas Avenida S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com a 

Reclamada. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações do Reclamante e apresentou provas suficientes da existência 

do débito por meio de uma proposta de adesão a cartão, proposta de 

seguros e comprovantes de vendas parceladas, devidamente assinados 

pelo Reclamante, o que demonstra regular adesão a serviços e compras 

de produtos oferecidos pela Reclamada. Os documentos probantes 

apresentados pela Reclamada tem o reconhecimento da Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso, conforme segue: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 
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QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Há de 

se anotar, entrementes, que não houve impugnação específica dessas 

informações, oportunidade que o Reclamante teria para se opor as 

informações e documentos apresentados pela Reclamada. Quanto ao 

débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante 

não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu 

direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino, ainda, pela revogação da decisão que antecipou em 

parte os efeitos da tutela (id. n. 6517594). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 3 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010078-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADEMILSON SANTOS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Apenas a título de argumentação, 

não vislumbro nenhuma causa de inépcia da petição inicial, os fatos 

encontram-se devidamente descritos na exordial. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Ademilson Santos da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão 

de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente 

ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos 

morais. Em sede de contestação a Reclamada não afasta as pretensões 

do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é devido, a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, 

verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de apresentar documentos capazes de amparar as suas 

alegações, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante e 

constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamad instruir a contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Desta forma, 

resta está demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco Reclamado. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é 

in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação 

indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização 

por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos 

suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para 

a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 
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causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil Opino ainda pela manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela (id. n. 6505892). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-97.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA GRAZIELA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010027-97.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: DIVINA GRAZIELA ALVES NOGUEIRA REQUERIDO: OI 

MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 335, I do CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Reclamação proposta por Divina Graziela 

Alves Nogueira em desfavor de i Móvel S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC art. 373 I e II). Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a Reclamante que é assinante dos serviços de telefonia da 

empresa Reclamada, sendo um terminal fixo e dois móveis. Relata que as 

faturas giravam em torno dos valores de R$ 268,00 a R$ 333,00. Aduz 

que em julho e agosto de 2015 recebeu as faturas com valores de R$ 

6.452,56 (seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis 

centavos) e R$ 4.012,57 (quatro mil e doze reais e cinquenta e sete 

centavos), respectivamente. Afirma serem tais valores indevidos e 

exorbitantes e que em contato com a Reclamada, esta informou tratar-se 

de uso excedente de internet móvel e não apresentou solução para a 

questão, o que culminou no aforamento da presente reclamação. Em sede 

de contestação a Reclamada argumenta não tratar-se de cobrança 

indevida, afirmando que os valores dizem respeito ao uso de serviços não 

inclusos no pacote mensal, quais sejam, ligações para móveis de outras 

operadoras, mensagens e uso excessivo de pacote de dados, consoante 

informações e faturas detalhadas que acompanham a peça de defesa. A 

Reclamada aduz ainda que informou a Reclamante do uso em demasia dos 

dados de internet móvel, oferecendo-lhe um pacote de dados, o qual ela 

recusou. Ora, referidas cobranças, apesar dos valores elevados, não se 

mostram indevidas, de forma que as faturas apresentadas tanto pela 

Reclamante quanto pela Reclamada (ids. n. 6495089, n. 6495278 e n. 

6495266), no campo denominado “tráfego de internet” demonstram 

detalhadamente a utilização de dados em kb e os valores individualizados. 

Contudo, a legislação que rege as relações de consumo deve ser 

interpretada de acordo com os Princípios que regem esse ramo do direito, 

como o da Informação clara e precisa, Boa fé Objetiva (duty to mitigaty the 

loss) e proporcionalidade. Efetuada essa digressão, não se mostra crível 

que a parte reclamante possuía ciência clara dos custos do serviço de 

internet móvel, aderindo a estes, porque um consumidor que gasta 

aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) com telefone, não estaria 

disposto, salvo se informado dos valores expressamente, a despender 

mais de R$ 10.000,00 (dez mil) reais em 2 (dois) meses com com os 

serviços da operadora. Da mesma fora, observado pela reclamada ato 

muito fora do "perfil do consumidor" é dever da empresa possuir 

mecanismos de forma a mitigar o prejuízo do cliente, seja através de SMS, 

ligações, ou mesmo suspendendo o serviço, o que não restou claro nos 

autos tais medidas de prudência. Neste contexto, devem ser recalculadas 

as faturas pela média de consumo dos últimos três meses, sendo 

declarado os valores como devidos. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela 

MANUTENÇÃO da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela (id. 

n. 6495131), até o recálculo dos valores. Determinar o recálculo dos 

valores cobrados e contestados na presente demanda pela parte 

reclamada (julho e agosto de 2015), de acordo com média aritimética dos 

últimos três meses, referente as contas telefônicas dos números 

expostos nos autos, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde o vencimento das contas, mas sem aplicação de juros de mora, 

porque a cobrança inadimplida era indevida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-63.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR ALCEU STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT0007611A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010081-63.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: GASPAR ALCEU STREY REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 
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Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

6496354 por Gaspar Alceu Strey, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 6496320, homologada sob id n. 6496325 

padeceria de vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 

c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu 

provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. O 

descontentamento do embargante reside no fato de não constar no 

dispositivo as imposições detalhadas à embargada para cumprimento da 

sentença, entretanto, o dispositivo foi claro em impor que a embargada 

disponibilize ao embargante o serviço de internet na velocidade prevista 

na Resolução 274/2011 da ANATEL, restando claro que a íntegra da 

referida resolução deve ser observada na prestação do serviço. Portanto, 

inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 6496354, mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro 

de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEN BORGES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000749-60.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.799,27 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: UESLEN BORGES LOPES Endereço: RUA DOS COQUEIROS, LOTE 

21, QD 18, FLOR DE PEQUI, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276/O, RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3775, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): UESLEN BORGES 

LOPES Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 01/03/2019 Hora: 

16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais NOVA 

MUTUM, 7 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEN BORGES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000748-75.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.855,03 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: UESLEN BORGES LOPES Endereço: RUA DOS COQUEIROS, LOTE 

21, QD 18, FLOR DE PEQUI, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276/O, RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): UESLEN BORGES LOPES Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 08/03/2019 Hora: 13:00 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 7 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010281-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FILOMENA DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. De início, 

opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação formulado sob 

a id. n. 8783469, pois o presente caso se amolda à exceção prevista na 

parte final do enunciado n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte 

- MG)”. Pois bem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais aforada por Filomena da Silva Barbosa 

em desfavor de Oi S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por débito que alega desconhecer, aduzindo não possuir relação jurídica 

com esta, bem como que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de um registro de serviço, declaração de domicilio 

devidamente assinados pela Reclamante, bem como comprova o 

pagamento de diversas faturas e apresenta cópia de seus documentos 

pessoais, o que demonstra suficientemente a regularidade da contratação 

do serviço. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc.. Não conheço o pedido de execução de astreintes, tendo em 

vista que a execução fora extinta por sentença, conforme id. 9904755, em 

conformidade com a manifestação de fid. 9562369, que informa o 

cumprimento da sentença. A irresignação deveria ser efetuada através de 

apelação e não por mera petição. Se não bastasse isso a decisão de id. 

6506267, que concedeu a liminar, foi condicionada a caução, não 

efetuado, senão vejamos: "Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente". Intime-se a parte autora da presente 

decisão. Advirto que a alteração da realidade dos fatos e o peticionamento 

excessivo poderá acarretar a condenação por litigância de má fé. Em 

nada sendo requerido arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010272-84.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELI ALVES KOLLING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LUIZ NOSCHANG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Numero do Processo: 

8010272-84.2011.8.11.0086 EXEQUENTE: NELI ALVES KOLLING 

EXECUTADO: MANOEL LUIZ NOSCHANG Vistos etc. Trata-se de 

embargos a execução na qual a parte requerida ficou inerte, mesmo 

intimada para se manifestar acerca dos fatos apresentados em sede de 

audiência, caracterizando a revelia e, por conseguinte, a presunção de 

veracidade dos fatos alegados. Primeiramente, confessa a parte 

executada que está inadimplente com o último mês de aluguel, informando 

que ficou 11 meses e 10 (dez) dias no imóvel, estando inconteste o valor 

devido de R$ 200,00 (duzentos reais) cobrados na exordial, devidamente 

atualizado monetariamente desde 10.11.2011 (de acordo com o contrato) 

e com juros devidos desde a citação, por se tratar de obrigação contratual 

e não se encontrar previsto no contrato os juros de mora. Quanto aos 

honorários advocatícios, estes não são devidos em sede de juizados 

especiais, devendo ser afastada sua incidência. No que concerne a 

aplicação do art. 940 do Código Civil, prevendo a devolução em dobro ou 

simples do valor cobrado a maior, deve-se analisar o artigo: Art. 940. 

Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição. Por uma análise do art. 940 do Código Civil em comento, 

verifica-se a necessidade de aferir a má fé do credor, o que não restou 

demonstrado, devendo os embargos serem inadmitidos nesse ponto. No 

mesmo sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – 

COBRANÇA DE PARCELA ADIMPLIDA – ABATIMENTO NO VALOR DO 

DÉBITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – 1º APELO 

PLEITEANDO A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISPOSTA NO ART. 940 DO CC 

- RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – 

INAPLICABILIDADE – 2º APELO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – 

PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA DO CPC – AMBOS OS RECURSOS 

DESPROVIDOS. É cediço que a aplicação da referida sanção, (pleiteada 

em sede de Embargos à Monitória pela 1ª Recorrente), é condicionada, 

além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à 

constatação de que o credor agiu de má-fé com o objetivo deliberado de 

angariar proveito indevido (STF, Súmula 159), o que não ficou 

demonstrado no caso em análise. Do cotejo dos autos, emerge que o 

Apelado Jairo Jabra de Castro, conquanto não negue que cobrara valor 

maior do que o efetivamente devido pela empresa Apelante, não teve sua 

má-fé comprovada. Os honorários advocatícios fixados no percentual de 

10% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, uma vez que 

aplicados em observância a norma legal disposta no Art. 20, § 3º, do 

CPC/73.(Ap 155702/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018). Assim, conclui-se deve ser 

reconhecido o pagamento parcial da dívida, somente persistindo a 

execução em relação aos juros e correção monetária dos R$ 200,00 

(duzentos reais) até o depósito. Devendo a correção monetária, pelo INPC, 

incidir desde 10.11.2018 e os juros da citação, no percentual de 1% (um 

por cento). Isto posto, julgo parcialmente procedente os embargos a 

execução, para fins de reconhecer o pagamento referente ao mês de 

setembro de 2011, bem como afastar os honorários advocatícios e 

estabelecer os critérios para a correção dos valores, qual seja: A 

correção monetária, pelo INPC, deve incidir desde 10.11.2018 e os juros 

da citação, no percentual de 1% (um por cento). Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o alvará com os valores depositados. Após, 

intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. Em nada 

sendo requerido arquivem-se os autos. .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010327-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO RIBEIRO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH COCO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR TEIXEIRA OAB - GO16188 (ADVOGADO(A))

AMELIO DIVINO MARIANO OAB - GO9438 (ADVOGADO(A))

MAGNA LOPES OAB - MT22388/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010327-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE MARIO RIBEIRO MENDES REQUERIDO: BEACH COCO 

LTDA - ME Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do 

artigo 53, inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema 

PJE. Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, 

na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do 

art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 

10% (dez por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis 

em sede de juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 4 de abril de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020006-20.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO MEOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

8020006-20.2015.8.11.0086. REQUERENTE: MARCELINO MEOTTI 
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REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Antes de expedir a respectiva certidão, 

oportunizo o prazo de 05 dias para qualquer objeção por parte da 

executada. Não havendo objeção, defiro o pedido de Id. 11969397. 

Havendo objeção, nova conclusão. Cumpra-se. Após, arquivem-se os 

autos. NOVA MUTUM, 14 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto/Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010240-45.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DORILEO XAVIER DE FIGUEIREDO LUZ (EXEQUENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010240-45.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: MICHELLE DORILEO XAVIER DE FIGUEIREDO LUZ, FELIPE 

DE OLIVEIRA LUZ REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no id. n. 6447465 por Felipe de Oliveira Luz e 

Michele Dorileo Xavier Figueiredo, ora Embargantes, sob o argumento de 

que a decisão constante no item n. 6447459 padeceria do vício de 

contradição. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma 

vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Releva notar, que na r. sentença no id. 

n. 6447345, as Executadas foram condenadas ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Exequentes, bem como a 

restituição do valor de R$ 626,50 (seiscentos e vinte e seis reais e 

cinquenta centavos). Desta forma, conclui-se que cada uma das 

Executadas fora condenada na quantia de R$ 6.626,50 (seis mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), respeitando-se, 

ainda, a correção e juros de cada espécie de condenação, conforme já 

ressaltado no julgamento dos embargos declaratórios anteriormente 

interposto, vide id. n. 6447424. Assim, a parte Exequente deve apresentar 

memorial de débito em relação a cada uma das Executadas, respeitando 

os valores já pagos. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, nego 

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto no id. n. 

6447465, mantendo inalterada a r. decisão constante no id. n. 6447459 tal 

como concebida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 19 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-58.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO TREVISAN OAB - RS0077202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE DE SOUZA FARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

8010534-58.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 35.200,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM, CONTRATOS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ANSELMO FERREIRA DA SILVA Endereço: Avenida 

BRASIL, 1.533, W, ACÁCIAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: LEONARDO TREVISAN - RS0077202A 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1.376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: VALDINEIDE OVIDIO DA 

SILVA DIAS - MT12803/O, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

MT0013654A, HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887 Nos termos 

da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 10 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SANTANA DE ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000820-28.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.142,15 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EVA SANTANA DE 

ARRUDA DE ALMEIDA Endereço: RUA DAS GUARIROBAS, 2397, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - MT24738/O POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ, 166, Sala 1401, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20060-060 Senhor(a): EVA SANTANA DE ARRUDA 

DE ALMEIDA Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 08/03/2019 Hora: 

14:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 94676 Nr: 2852-91.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Angelo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 “Vistos.

Encerrada a instrução, vistas as partes para oferecer alegações finais no 

prazo de 05 dias e em seguida, concluso para sentença.

Às providências.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94676 Nr: 2852-91.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Angelo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 Nos termos da legislação vigente, bem como do despacho retro, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o Advogado da Parte Ré, Dr. João 

Ricardo Sartori dos Santos, OAB/MT 17.714, para oferecer Alegações 

Finais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEN BORGES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000749-60.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.799,27 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 
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Nome: UESLEN BORGES LOPES Endereço: RUA DOS COQUEIROS, LOTE 

21, QD 18, FLOR DE PEQUI, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276/O, RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3775, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 01/03/2019 Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 7 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEN BORGES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000748-75.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.855,03 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: UESLEN BORGES LOPES Endereço: RUA DOS COQUEIROS, LOTE 

21, QD 18, FLOR DE PEQUI, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276/O, RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - MT0011065S-A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

08/03/2019 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 7 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-63.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR ALCEU STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT0007611A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010081-63.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: GASPAR ALCEU STREY REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

6496354 por Gaspar Alceu Strey, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 6496320, homologada sob id n. 6496325 

padeceria de vício de omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 

c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu 

provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. O 

descontentamento do embargante reside no fato de não constar no 

dispositivo as imposições detalhadas à embargada para cumprimento da 

sentença, entretanto, o dispositivo foi claro em impor que a embargada 

disponibilize ao embargante o serviço de internet na velocidade prevista 

na Resolução 274/2011 da ANATEL, restando claro que a íntegra da 

referida resolução deve ser observada na prestação do serviço. Portanto, 

inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 6496354, mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro 

de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010281-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FILOMENA DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. De início, 

opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação formulado sob 

a id. n. 8783469, pois o presente caso se amolda à exceção prevista na 

parte final do enunciado n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte 

- MG)”. Pois bem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais aforada por Filomena da Silva Barbosa 

em desfavor de Oi S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por débito que alega desconhecer, aduzindo não possuir relação jurídica 

com esta, bem como que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de um registro de serviço, declaração de domicilio 

devidamente assinados pela Reclamante, bem como comprova o 

pagamento de diversas faturas e apresenta cópia de seus documentos 

pessoais, o que demonstra suficientemente a regularidade da contratação 

do serviço. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 
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GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118471 Nr: 2997-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDMILSON GOMES DA SILVA, Cpf: 

94495777149, Rg: 18743420, Filiação: Elizete Nunes Gomes da Silva e 

Irineu Ponce da Silva, data de nascimento: 05/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições ofereceu MEDIDA CAUTELAR DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS em desfavor de EDMILSON 

GOMES DA SILVA. Nos autos em eprgrafe, consta que a rede de Proteção 

recebeu uma Notifcação do Projeto Luz, noticiando que a vítima teria sido 

abusada pelo genitor, ora requerido em 2017. Ante o exposto Requer; Seja 

deferida Medida Cautelar de Antecipação de Provas, designando-se 

audiência e Intimação do requerido para acompanhar o processo por meio 

de defesa técnica e depoimento pessoal da ofendida nos termos do art. 11 

e 12 da Lei 13.431/2017. Munistério Público de Mato Grosso em Nova 

Mutum dia 05/06/2018. Recibida a medida cautelar pela MMª juiza desta 

comarca em 26/06/2018.

Despacho: “Vistos.Ante ao fato de o requerido, mais uma vez, não ter sido 

encontrado para citação e consequente cumprimento do mandado de 

prisão por estar foragido, o que inviabiliza sua citação pessoal, determino 

sua citação por edital, bem como intimação para a audiência que redesigno 

para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 17h00min.Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do requerido, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 06 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87100 Nr: 3156-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Casarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535, Roger Klerisson Rozão - OAB:OAB/MT 14.571-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para manifestar-se sobre a CERTIDÃO 

negativa de intimação da testemunha Rodrigo Alberto Alves lançada às fls. 

70/71, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92864 Nr: 1783-24.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT 14.894

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123741 Nr: 5294-59.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE SOBRE O 

CÁLCULO DA PENA de fls. 40, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116602 Nr: 2146-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 “Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na ação cautelar de 

produção antecipada de provas 116286, o réu constituiu advogado, 

conforme procuração de fls. 51.

Na ação principal, o acusado quando citado, posteriormente a juntada da 

procuração na cautelar, informou ao Oficial de Justiça que tinha advogado 

constituído, mas não se recordava o nome, e como não foi oferecida 

resposta à acusação no prazo legal, os autos foram remetidos à 

Defensoria Pública que as ofereceu às fls. 84/85.

Neste ato, compareceu um dos advogados constituídos e ratificou os atos 

praticados pelo Defensor Público, bem como acompanhou as oitivas das 
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testemunhas colhidas nesta data, requereu no entanto, a redesignação do 

ato do interrogatório do acusado, a fim de que possa melhor se inteirar 

das demais provas constantes nos autos.

Por não vislumbrar prejuízo, visto que o pedido formulado pela própria 

defesa e diante da colaboração do nobre causídico em ratificar os atos 

praticados pelo Defensor Público, redesigno audiência para interrogatório 

do réu, o dia 19/09/2018, às 14:45hs.

Saindo a defesa do réu intimada.

Junte-se cópias das principais peças dos autos 116286 nestes autos e 

arquive-se aqueles.

Requisite-se a presença do acusado.

Aguardem-se os retornos das cartas precatórias já expedidas ou o 

decurso do prazo de cumprimento, e uma vez expirado, nos termos do 

artigo 222, §2.º, do CPP.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000803-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

UBIRATAM ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

FLAVIA REJANE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - GO40299 

(ADVOGADO(A))

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Justiça Pública (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98548 Nr: 7676-87.2017.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEILSON GONÇALVES 

MENDES - OAB:20065/O

 Vistos.

Compulsados os autos, verifico ter o juízo, em 15.05.2018, decretado a 

prisão preventiva do requerido em razão de descumprimento de medidas 

protetivas concedidas em favor de Amanda Rodrigues da Costa.

Em 22.08.2018, o juízo sentenciou o processo, confirmando as medidas 

protetivas em favor da requerente.

Em 05.11.2018, a defesa técnica do requerido pugnou pela revogação da 

prisão preventiva (ref. 48).

O Ministério Público foi contrário ao pedido (ref. 55).

Previamente, o juízo determinou a intimação da requerente para esclarecer 

se o requerido continua descumprindo as medidas protetivas (ref. 57).

Conforme certidão de ref. 59, a requerente compareceu à secretaria da 

Primeira Vara informando que o requerido não está descumprindo a ordem 

judicial.

Portanto, atenta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos 

termos do artigo 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva do requerido 

Renato Silva Barbosa.

Recolha-se o mandado de prisão.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106855 Nr: 4177-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAYLLA LUIZA SCAPINI, DENILSON LEITE DA 

SILVA, CRISTINA WANDERLEYS DE SOUZA, JOÃO PAULO CORREIA 

RIBEIRO, DEIVISON LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6883, 

LARISSA ALVES MOREIRA - OAB:20655-MT, TÚLIO TOYAMA 

FALEIRO - OAB:19014

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial. Encaminhem-se os autos, por 5 dias.

Designo audiência em continuação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

13h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Saem os presentes 

intimados.

 Conduza-se coercitivamente a testemunha Eliezio de Souza Santos, 

independentemente de prévia intimação. Desde já autorizo reforço policial, 

a critério do oficial de justiça. A testemunha deverá arcar com os custos 

de tal diligência.

Providencie a serventia a intimação da testemunha Eliandro, arrolada pela 

defesa da ré Cristina por ocasião de sua resposta inicial.

Certifique a serventia quanto ao andamento das precatórias expedidas 

nos autos, para as quais fixo o prazo de 40 dias para cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 4183 Nr: 140-84.2001.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE MARLIZETE MORAIS DE CASTRO, ERSON 

AMÂNCIO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

Fl. 114: defiro o pedido de desarquivamento do feito.

Abra-se vista dos autos, conforme requerido em petição.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, retornem ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 3113-21.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAST, AADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 Ante o exposto, tendo em vista que o objetivo da segregação não mais 

subsiste, torna-se inviável a manutenção da ordem de prisão 

determinadas às ref.60 e 127, motivo pelo qual determino a expedição de 

contramandado de prisão civil em favor de FRANCISCO ANDRÉ TARTAS, 

a ser cumprido na comarca de Barra do Garças/MT.Sem prejuízo, nos 

termos do artigo 186, §2º, CPC, intime-se pessoalmente a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça a Defensoria Pública local. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 666 de 975



Decorrido o aludido lapso temporal, vista a Defensoria Pública. Após, 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 108273 Nr: 4839-25.2018.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

A defesa técnica do representado pugnou pela revogação da decisão que 

decretou a internação provisória (ref. 8).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido (ref. 20).

Compulsados os autos, verifico que o ato infracional em tese praticado 

pelo representado não foi cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa.

Igualmente não há nos autos históricos de que o representado teria 

envolvimento em outros atos infracionais anteriores ao fato apurado, bem 

como não há informações de que tenha voltado a se envolver, aliado ao 

fato de ter sido melhor acompanhado por seus genitores/responsáveis, 

conforme consignado pelo “Parquet”.

Dessa forma, defiro o pedido da defesa e revogo a decretação de 

internação provisória do adolescente Heric Felipe da Silva.

Dando prosseguimento ao feito, solicitem-se informações quanto ao 

cumprimento da missiva expedida com a finalidade de realização de 

audiência de apresentação (ref. 15).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100931 Nr: 962-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDMS, FEMODS, CEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 212834.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 26/03/2019 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24129 Nr: 2305-94.2007.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROSSI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:37.027/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT, TIAGO DANTAS PINHEIRO - OAB:1585287

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas retro e determino o processamento da fase de 

cumprimento de sentença.

Proceda o Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos do 

art. 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão do 

tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, a 

depender do sistema vinculado ao feito.

 Intime-se a parte executada, com envio dos autos para, querendo, 

impugnar a execução em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 1235-95.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO BRAGA DE ANDRADE, 

FELIPE SOBRINHO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO NONATO BRAGA DE 

ANDRADE, Filiação: Maria da Glória Braga da Silva e Gustavo Lúcio de 

Andrade, data de nascimento: 27/03/1995, brasileiro(a), natural de 

Tarauacá-AC, solteiro(a), ajudante de vendas, Telefone (68) 9956-8703. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os réus 

RAIMUNDO NONATO BRAGA DE ANDRADE e FELIPE SOBRINHO DE 

SOUSA, anteriormente qualificados, como incursos nas penas do artigo 

157, § 2º, inciso I e II c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.Em 

observância ao princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da 

Constituição da República e à norma do art. 68 do Código Penal Brasileiro, 

tendo como linha principiológica a imposição de pena necessária à 

reprovação e suficiente à prevenção, passo à individualização da 

reprimenda.DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A RAIMUNDO 

NONATO BRAGA DE ANDRADEO crime previsto no artigo 157, caput, do 

Código Penal possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e 

multa.Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias 

judiciais contidas no art. 59 do Código Penal.A culpabilidade com que agiu 

o acusado é própria do delito. Em relação aos antecedentes, observo que 

o réu é primário. Inexistem nos autos elementos hábeis à valoração da 

conduta social e da personalidade do acusado. Os motivos são próprios 

do delito. As circunstâncias são desfavoráveis, conforme fundamentação 

supra, vez que o réu se valeu do emprego de arma branca para a prática 

do crime, reduzindo ainda mais a possibilidade de resistência das vítimas, 

ainda que estivessem em maior número em relação aos roubadores. As 

consequências do delito não extravasam ao previsto no tipo. O 

comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do crime. Assim, 

reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do 

crime, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos 

e 09 (meses) de reclusão.Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico 

a presença da atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a 

reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão.Inexistem circunstâncias 

agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena 

intermediária no patamar já fixado.Na terceira fase da dosimetria, 

vislumbro a causa de diminuição da tentativa, motivo pelo qual diminuo a 

pena em 1/3 (um terço), consoante fundamentação retro, chegando ao 

patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.De outra banda, 

reconhecida a causa especial de aumento de pena do inciso II do § 2º do 

artigo 157 do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), 

conforme fundamentação supra, chegando assim ao patamar de 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.Inexistem outras 

causas de aumento a serem valoradas, motivo pelo qual torno a PENA 

DEFINITIVA em 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE 

RECLUSÃO.Diante da violência empregada na prática do crime, incabível a 

concessão dos benefícios dos artigos 44 do Código Penal (conversão da 

pena privativa de liberdade em restrita de direitos).O total de pena aplicada 
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não comporta a concessão de sursis (artigo 77 do Código Penal).Para o 

cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o REGIME INICIAL ABERTO.Considerando-se que o tipo 

penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, 

proporcionalmente, em 36 (trinta e seis) dias-multa.Ausentes dados 

seguros acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa 

no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Consigno que a pena de multa será destinada 

ao Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso.Deixo de efetuar a 

detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo 

em vista que o tempo de prisão cautelar a que o réu se viu submetido não 

é suficiente para alterar o regime prisional que lhe foi imposto na presente 

sentença, competindo ao Juízo da Execução a análise acurada da 

detração.Nesse sentido:[...] A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP 

será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, 

caso contrário competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos 

do art. 66, III, c, da LEP. [...] (Ap 124764/2016, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, 

Publicado no DJE 23/01/2017). Grifei.Estando o réu em liberdade e 

ausentes os requisitos para decretação da prisão cautelar, poderá 

RECORRER EM LIBERDADE.DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO A 

FELIPE SOBRINHO DE SOUSAO crime previsto no artigo 157, caput, do 

Código Penal possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e 

multa.Deste modo, inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias 

judiciais contidas no art. 59 do Código Penal.A culpabilidade com que agiu 

o acusado é própria do delito. Em relação aos antecedentes, observo que 

o réu é primário. Inexistem nos autos elementos hábeis à valoração da 

conduta social e da personalidade do acusado. Os motivos são próprios 

do delito. As circunstâncias são desfavoráveis, conforme fundamentação 

supra, vez que o réu se valeu do emprego de arma branca para a prática 

do crime, reduzindo ainda mais a possibilidade de resistência das vítimas, 

ainda que estivessem em maior número em relação aos roubadores. As 

consequências do delito não extravasam ao previsto no tipo. O 

comportamento das vítimas não contribuiu para a prática do crime. Assim, 

reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do 

crime, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos 

e 09 (meses) de reclusão.Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico 

a presença da atenuante da menoridade, razão pela qual atenuo a 

reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão.Inexistem circunstâncias 

agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena 

intermediária no patamar já fixado.Na terceira fase da dosimetria, 

vislumbro a causa de diminuição da tentativa, motivo pelo qual diminuo a 

pena em 1/3 (um terço), consoante fundamentação retro, chegando ao 

patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.De outra banda, 

reconhecida a causa especial de aumento de pena do inciso II do § 2º do 

artigo 157 do Código Penal, aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), 

conforme fundamentação supra, chegando assim ao patamar de 03 (três) 

anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.Inexistem outras 

causas de aumento a serem valoradas, motivo pelo qual torno a PENA 

DEFINITIVA em 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE 

RECLUSÃO.Diante da violência empregada na prática do crime, incabível a 

concessão dos benefícios dos artigos 44 do Código Penal (conversão da 

pena privativa de liberdade em restrita de direitos).O total de pena aplicada 

não comporta a concessão de sursis (artigo 77 do Código Penal).Para o 

cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o REGIME INICIAL ABERTO.Considerando-se que o tipo 

penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, 

proporcionalmente, em 36 (trinta e seis) dias-multa.Ausentes dados 

seguros acerca da condição financeira do acusado, fixo cada dia-multa 

no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Consigno que a pena de multa será destinada 

ao Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso.Deixo de efetuar a 

detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo 

em vista que o tempo de prisão cautelar a que o réu se viu submetido não 

é suficiente para alterar o regime prisional que lhe foi imposto na presente 

sentença, competindo ao Juízo da Execução a análise acurada da 

detração.Nesse sentido:[...] A detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP 

será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, 

caso contrário competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos 

do art. 66, III, c, da LEP. [...] (Ap 124764/2016, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, 

Publicado no DJE 23/01/2017). Grifei.Estando o réu em liberdade e 

ausentes os requisitos para decretação da prisão cautelar, poderá 

RECORRER EM LIBERDADE.Deixo de fixar valor mínimo para reparação 

dos danos sofridos pelas vítimas, conforme preceitua o artigo 387, inciso 

IV, do Código de Processo Penal, haja vista a inexistência de provas nos 

autos quanto ao efetivo prejuízo material suportado pelos ofendidos.Nesse 

sentido: EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - 

DECOTE DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PARA REPARAÇÃO MÍNIMA 

DO CRIME - VIABILIDADE - TEMA NÃO DEBATIDO AO LONGO DA 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO. A fixação da 

indenização mínima pelos danos causados pela conduta criminosa reclama 

fundamentação concreta, lastreada na prévia dilação probatória sobre o 

tema, mormente na hipótese de danos morais, cuja aferição transborda os 

limites da mera caracterização do nexo causal do injusto, exigindo a 

verificação aprofundada da extensão subjetiva dos danos perpetrados, 

bem como a capacidade financeira do causador. (EIfNu 126537/2016, 

DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, 

Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016). Grifei.CONDENO os 

sentenciados ao pagamento das custas e despesas processuais, à 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.Todavia, em 

relação a RAIMUNDO NONATO, haja vista terem sido assistidos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, CONCEDO os benefícios da 

Assistência Judicial Gratuita, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 

(cinco) anos ou até não fazer mais jus ao benefício.Em relação aos 

objetos apreendidos, DETERMINO a destruição, com fulcro assente no 

artigo 124 do Código de Processo Penal.Transitada em julgado a presente 

sentença penal condenatória, certifique-se e EXPEÇAM-SE guias 

definitivas de execução, COMUNICANDO-SE ao TRE/MT para os fins do 

art. 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988.Após, arquivem-se 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova 

Xavantina – MT, 22 de agosto de 2017.LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALTAIR GONÇALVES 

JÚNIOR, digitei.

Nova Xavantina, 23 de outubro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67524 Nr: 2446-69.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHEL MOURA DA SILVA, Rg: 

405018-3, Filiação: Ercina Moura da Silva e Divino Gervásio de Oliveira, 

data de nascimento: 16/07/1981, brasileiro(a), natural de Jataí-GO, 

solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de:- 

DESCLASSIFICAR a conduta de MICHEL MOURA DA SILVA, vulgo 

“MAYCON” ou “MAGRELO”, anteriormente qualificado, do crime do artigo 

33, caput, da Lei 11.343/2006 para o crime do artigo 28, caput, da Lei de 

Drogas;- JULGAR extinta a punibilidade de MICHEL MOURA DA SILVA, 

vulgo “MAYCON” ou “MAGRELO”, anteriormente qualificado, em relação ao 

crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso 

IV, do Código Penal; e- CONDENAR o acusado MICHEL MOURA DA SILVA, 

vulgo “MAYCON” ou “MAGRELO”, já qualificado, pela prática do crime do 

artigo 330 do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.Em 

observância ao princípio consagrado no art. 5°, inciso XLVI, da 

Constituição da República e à norma do art. 68 do Código Penal Brasileiro, 

tendo como linha principiológica a imposição de pena que seja necessária 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 668 de 975



à reprovação e suficiente à prevenção, passo à individualização da 

reprimenda.O crime previsto no artigo 330 do Código Penal possui pena de 

detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.Deste modo, 

inicialmente impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no 

art. 59 do Código Penal.A culpabilidade com que agiu o réu é própria do 

delito. O réu não ostenta maus antecedentes, devendo sua condenação 

anterior ser utilizada na próxima fase, como reincidência. Inexistem nos 

autos elementos hábeis à valoração da conduta social e da personalidade 

do réu. Os motivos são próprios do delito. As circunstâncias e as 

consequências do crime não extravasam ao previsto no tipo. O 

comportamento da vítima não pode ser valorado de modo individualizado 

ante a natureza da infração penal. Assim, reputo como necessária e 

suficiente à reprovação e à prevenção do crime, a fixação da pena-base 

no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção.Na segunda fase da 

dosimetria da pena, verifico a presença da atenuante da confissão, assim 

como da agravante da reincidência (certidão de antecedentes criminais de 

f. 106-v), razão pela qual efetua a compensação entre ambas, por serem 

preponderantes, consoante jurisprudência pacificada (REsp 1341370/MT), 

mantendo a reprimenda em 15 (quinze) dias de detenção.Na terceira fase 

da dosimetria, não vislumbro causa de diminuição ou de aumento, razão 

pela qual torno a PENA DEFINITIVA em 15 (quinze) dias de 

detenção.Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado 

possui pena de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 10 (dez) 

dias-multa.Ausentes dados seguros acerca da condição financeira do 

réu, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Consigno que a 

pena de multa será destinada ao Fundo Penitenciário do Estado de Mato 

Grosso.Diante do total de pena aplicada e considerando que o réu 

permaneceu preso cautelarmente por 215 (duzentos e quinze) dias, deixo 

de analisar as hipóteses de substituição da pena e sursis e passo a 

imediata detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal.Assim sendo, verifico que o condenado cumpriu integralmente a 

reprimenda fixada na presente sentença, motivo pelo qual DECLARO por 

sentença EXTINTA a pena de MICHEL MOURA DA SILVA, vulgo 

“MAYCON” ou “MAGRELO”, qualificado nos autos, bem como todos os 

efeitos dela decorrentes, o que faço com fulcro assente no art. 66, II, da 

Lei n. 7.210/84.CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas e 

despesas processuais proporcionais, todavia, haja vista ter sido assistido 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, CONCEDO os 

benefícios da Assistência Judicial Gratuita, suspendendo a cobrança pelo 

prazo de 05 (cinco) anos ou até não fazer mais jus ao 

benefício.COMUNIQUE-SE ao TRE/MT para os fins do art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988.Após, arquivem-se mediante as baixas 

necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Xavantina/MT, 04 

de julho de 2017.LUCIENE KELLY MARCIANO ROOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALTAIR GONÇALVES 

JÚNIOR, digitei.

Nova Xavantina, 10 de outubro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40247 Nr: 927-30.2012.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADERSON ANGELO CIRQUEIRA, 

ADERSEMAR BISBO CIRQUEIRA SILVA, FABIO RAMON BISPO CIRQUEIRA, 

ADELCIMEIRE BISPO SIRQUEIRA, MICHELLE BIPO CIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intime-se a parte inventariante, pessoalmente e via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20711 Nr: 2713-22.2006.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES BEZERRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTERBRÁS ANTUNES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 703: defiro o pedido, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a juntada dos documentos solicitados aos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 1409-07.2014.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VITORINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis dos Santos 

- OAB:4415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 69, intime-se a parte autora, pessoalmente 

e via DJE, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de 

direito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3039 Nr: 1861-03.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 3224-73.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - 

OAB:18030/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 318-18.2010.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, 

a fim de ser apreciado o pedido de fl. 118.

 Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 299 Nr: 2016-06.2003.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CAMPOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, 

a fim de ser apreciado o pedido de fls. 274/276.

 Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68223 Nr: 2924-77.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO FREIRE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA MARIA LEÃO BRAUN - 

OAB:18025-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para adequar a planilha de acordo com a 

Certidão de Dívida Ativa, acostada à inicial, em 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 2064-18.2010.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654/SP, GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35834 Nr: 1907-45.2010.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654/SP, GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35839 Nr: 1912-67.2010.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654/SP, GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente a requerer o que for de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3224 Nr: 1787-46.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luís Alves - 

OAB:7.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

Certifique o cartório a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 

157/158.

Após, com fundamento no art. 1.023, §2º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte embargada para manifestar-se nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40261 Nr: 941-14.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELIO INACIO PEREIRA & CIA LTDA, CLÉLIO 

INÁCIO PEREIRA, LECI JANETE PEREIRA TARTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição juntada 

às fl. 150/152, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24457 Nr: 2618-55.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BELMIRO BAVARESCO, PAULO 

DANIEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA DE BESSA 

CASTANHEIRA LEÃO - OAB:17.782-GO

 Vistos.

Fls. 118/148: intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à 

petição e documentos juntados aos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28099 Nr: 2537-72.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JUVENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MENDONÇA 

MARQUES - OAB:1.460A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça às fl. 98, requerendo o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39531 Nr: 365-21.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARLEI ALVES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

 Fl. 147: intime-se a parte exequente para manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66142 Nr: 1359-78.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal do 

INSS - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo legal.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61988 Nr: 496-59.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CID CLEY MENDES LEONCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6.456-A/MT.

 Vistos.

Tendo em vista a penhora realizada, intime-se a parte exequente para 

requerer o que for de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38173 Nr: 1717-48.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, CARMELINA DA SILVA 

MANTELLI, VADIRLEI LUIZ MANTELLI, LUIZA FASSINI MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO KAVA - 

OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP, WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:14186/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3261 Nr: 1832-50.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA M. JESUS COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 1489-10.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. PACHECO COMERCIO, ANTONIO 

MARCOS PACHECO, JOSIMARIA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA MIRANDA SILVA - 

OAB:16055-MT, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Vistos.

Fl. 261: intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60014 Nr: 1050-28.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DE FATIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fl. 192-v: intime-se a parte exequente para manifestação em 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 1043-70.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARAGNEY ALVES DINIZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-58.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA FERNANDES ROCHA REIS 69786720172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA Processo: 

1000018-58.2018.8.11.0012. REQUERENTE: CASSIA FERNANDES ROCHA 

REIS 69786720172 REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE 

SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. II – MOTIVAÇÃO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/a Arbitramento 

de Dano Moral e/ou Material em face do Banco do Brasil S/A. Em linhas 

gerais, aduz a parte reclamante que no mês de abril/2016, ao realizar 

compras no Supermercado Mineirão, nesta cidade, foi utilizar o seu cartão 

de débito para pagamento, sendo este recusado por falta de fundos, o 

que lhe causou estranheza. Imediatamente compareceu a agência do 

reclamado, sendo-lhe informado que foi compensado um cheque em sua 

conta-corrente no valor de R$ 3.723,80 (três mil, setecentos e vinte e três 

reais e oitenta centavos), inclusive que haveria outro cheque no mesmo 

valor, o que negou neste momento a emissão destes, alegando 

discordância da sua assinatura, tendo protocolado uma contestação, 

conforme id. 11588613. Também registrou a parte reclamante, junto a 

Autoridade Policial um B.O., consoante id. 11588510, informando do 

ocorrido. Por fim, alega que em face desse fato, sofreu danos que devem 

ser reparados, postulando a declaração de inexistência de débito com a 

devolução, em dobro, da quantia referente ao cheque compensado, bem 

como indenização por dano moral. A parte reclamada apresentou 

contestação (id. 12300525), em síntese, alegando as seguintes 

preliminares: a) de incompetência do juizado especial, em face da 

necessidade de perícia grafotécnica e b) ausência de documentos à inicial 

para a propositura da ação e no mérito, alega que houve culpa exclusiva 

da reclamante pelo fato ocorrido, sendo a ação improcedente. Foram 

ouvidas testemunhas trazidas pela parte reclamante, conforme id. 

15631517. No entanto, insta frisar que, o cerne da questão trazida a Juízo, 

é preponderantemente documental, eis que diz respeito à suposta fraude 

cometida por terceiro, ao usar a conta-corrente da parte reclamante. 

Quanto às preliminares arguidas pela parte reclamada em sua 

contestação, temos: A) Da Incompetência do Juizado Especial, face a 

necessidade de perícia grafotécnica. É relevante salientar que a parte 

reclamada não junta aos autos o cheque envolvido na questão para a 

devida conferência da assinatura ali existente com a assinatura da 

reclamante e ainda deseja ser beneficiado por essa omissão, o que viola o 

nosso ordenamento jurídico, notadamente o direito civil. Necessário se faz 

ressaltar que, o princípio da boa-fé objetiva permeia toda contratação dos 

negócios jurídicos e no caso em tela, o contrato bancário existente entre 

as partes litigantes e que também é um contrato de fidúcia, face a 

confiança depositada pela reclamante na guarda e proteção da quantia em 

sua conta-corrente. Portanto, a atitude da parte reclamada em firmar termo 

de compromisso para analisar a questão envolvendo o cheque, que 

segundo a reclamante foi fraudado por outrem, e depois, não responder, 

nem depositar o valor do cheque, conforme o compromisso supra, nem 

apresentar este nos autos, quando a questão é posta em Juízo, faz incidir 

no caso, a expressão latina Venire contra factum proprium. A expressão 

acima citada corresponde a proibição de comportamento contraditório de 

um individuo numa relação jurídica. Essa expressão pode ser traduzida 

literalmente como ´´agir contra fato próprio´´, e busca impedir a prática de 

um ato que contraria comportamento anterior do agente. Saliente-se que, o 

Enunciado 362, da IV Jornada de Direito Civil, CJF diz: ´´A vedação do 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na 

proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código 

Civil. ´´. O comportamento contraditório se apresenta no campo jurídico 

como uma conduta ilícita, passível mesmo, conforme a situação concreta 

de prejuízo, de indenização por perdas e danos, inclusive de índole moral. 

A aplicação do princípio não exige dano efetivo, porém, basta a 

potencialidade do dano. Com efeito, fica rejeitada essa preliminar, 

conforme fundamentação supra. b) Da ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação. A parte reclamante juntou aos 

autos documentos tais como, Boletim de Ocorrência, termo de 

compromisso, advertência sofrida em seu trabalho, face ao dia do fato 

acontecido, declaração da empresa onde teve seu cartão recusado e 

extratos bancários que fundamentam a sua postulação em Juízo. Portanto, 

entendemos que deve ser rejeitada essa preliminar, face a ausência de 

amparo legal. Após a análise das preliminares, passo ao mérito. Inexiste 

dúvida acerca da relação jurídica tratada nos autos, enquadrando-se a 

requerente no conceito de consumidor previsto nos art. 2º do CDC e a 

requerida no conceito de fornecedora nos termos do art. 3º do CDC, 

verbis: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. No caso em comento, verifica-se que a parte reclamante é 

hipossuficiente na relação de consumo, havendo verossimilhança em 

suas alegações, razão pela qual se determina a inversão do ônus da 

prova em seu favor, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus de 

comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da 

parte reclamante, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC. Registre-se 

que foi firmado um termo de compromisso entre as partes 

administrativamente onde foram estabelecidas cláusulas e condições (id. 

11588613), para resolução da questão do cheque, questionado pela parte 

reclamante. Observa-se que, o próprio reclamado fixa um prazo de 

30(trinta) dias para conclusão do processo, mas não o cumpre, eis que 

não obteve resposta à reclamante (termo de compromisso 5.). De igual 

modo, o reclamado declara expressamente no item 7 do termo acima 

citado, que findo o prazo de 30(trinta) dias, será depositado o montante na 

conta do cliente (reclamante), fato não ocorrido. Pois bem. A omissão da 

parte reclamada em não apresentar em Juízo o cheque citado, faz incidir a 

presunção de que o cheque foi fraudado, não tendo a reclamante 

assinado o mesmo, o que torna legitima sua alegação de inexistência do 

débito relativo ao cheque e a sua restituição na forma da lei. Frise-se que 

a reclamante sofreu danos materiais e profissionais, conforme a seguir 

elencados: A um, foi advertida a reclamante em seu trabalho, por 

ausência, conforme se comprova através do documento anexo (id. 

12433752); A dois, juntou a reclamante documento da empresa 

(Supermercado Mineirão), onde foi recusado o débito em conta do seu 

cartão, por falta de fundos (id. 12433761); A três, juntou a reclamante 

extratos bancários de sua conta-corrente comprovando que não realizava 

compensação de cheque em valor superior ao cheque contestado por 

fraude. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Outrossim, 

consoante o § 3º do mesmo artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou, ainda, se provar a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Portanto, a parte reclamada falhou na 

prestação do serviço, haja vista que não forneceu a devida segurança 

nos seus serviços, ao pagar cheque fraudado, descontando na 

conta-corrente da reclamante. Deste modo, a parte reclamada possui 

responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco do 
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negócio, ou seja, quem exerce uma atividade, qualquer que seja ela, deve 

assumir os riscos a ela inerentes ou os riscos dela decorrentes. Noutro 

norte, caracterizado está o dano moral sofrido pela reclamante, visto que 

foi violado o seu direito da personalidade, ao ser impedida de usar o seu 

cartão de débito na realização de compras, principalmente numa cidade de 

população reduzida, como é esta cidade, sem falar que sofreu punição 

disciplinar em seu trabalho, conforme documento anexo, ensejando assim 

o dever de indenizar por parte do reclamado. Ademais, a reclamada não 

pode buscar meios de transferir a responsabilidade pelo evento causado 

a reclamante, devidos a falhas na prestação do serviço, porque o que ela 

espera é que os mesmos sejam prestados com segurança e qualidade, 

conforme disposições legais contidas no CDC. Ao valorar o dano moral, 

deve-se ter em mente que a boa e eficaz indenização deve ter cunho 

pedagógico, ao exortar a reclamada a reparar seus defeitos na prestação 

do serviço, bem como deve ter caráter reparatório, porquanto terá o 

condão de representar um consolo ao constrangimento moral sofrido pelo 

reclamante, ferido em sua dignidade, não devendo, contudo, 

enriquecer-lhe injustamente. Nesse escopo, sopesando o sofrimento 

íntimo suportado pela reclamante e, por outro lado, tendo em conta a 

condição econômica da reclamada, fixo a indenização pelo dano moral em 

R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que tenho por razoável, 

reparatório, pedagógico e proporcional. No tocante ao pedido de 

declaração de inexistência de débito, tem-se como procedente, 

reconhecendo este Juízo que o valor pago indevidamente pelo 

banco-reclamado decorrente do cheque nº 850144, compensado no dia 

20.04.2016, no valor de R$ 3.723,80 (três mil, setecentos e vinte e três 

reais e oitenta centavos), na conta-corrente da reclamante nº 21.762-X, 

ag. 1322-6, deve ser restituído em dobro, conforme legislação em vigor. III 

- DISPOSITIVO. Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do pedido 

inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento à reclamante da 

importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, considerado nesta data (Súmula 362 STJ), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como, a 

restituição em dobro do valor de R$ 3.723,80 (três mil, setecentos e vinte e 

três reais e oitenta centavos), referente ao cheque, acrescido de 

correção monetária pelo IGP-M/FGV, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 

43 STJ) e juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

decretando a extinção do processo com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, I, do CPC. Reconheço a inexistência de débito relativo 

ao cheque nº 850144, compensado no dia 20.04.2016, no valor de R$ 

3.723,80 (três mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos), na 

conta-corrente da reclamante nº 21.762-X, ag. 1322-6, do reclamado. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Darlan da Matta Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Nova Xavantina, 26 de novembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001145-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI OAB - RS84913 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de busca e apreensão ou ofereça 

meios para o cumprimento. JENNYFFER FIDELIS CARDOSO - Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67250 Nr: 539-89.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDISSON CARVALHO DE SOUZA, Noel 

Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Certifique-se se o transcurso do prazo para oferecimento de embargos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 93378 Nr: 3969-78.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Nilson, Maia Emilia Gandonski Nilson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chemtura Indústria Quimica do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321, Carlos 

Cesar Mamus - OAB:11555/MT, Elisabete Figueiredo Mamus - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977/MT

 Vistos.

Sendo tempestivos, recebo os embargos do devedor , sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 55047 Nr: 1057-50.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Nogueira Rufino, Neusa Ferreira Teles Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul de Souza Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Teles Nogueira - 

OAB:18.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inexistem preliminares a serem decididas ou nulidades a sanar, sendo as 

partes legítimas e bem representadas, daí porque declaro saneado o 

processo.

 Fixo como ponto controvertido o lapso temporal em que a parte autora 

está na área a ser usucapida.

Defiro a prova testemunhal requerida pelas partes.

Considerando que este magistrado fora designado para atuar nesta 

unidade jurisdicional em substituição legal, cumulativamente com sua vara 

de titularidade (5ª Vara de Primavera do Leste/MT), e considerando a 

distância entre as comarcas e o volume de processos, deixo de designar 

audiência, aguardem em separado, com registro de absoluta prioridade, a 

vinda de Juiz Titular para a designação de audiência nestes autos.

Intime-se a parte autora para providenciar o solicitado à fl. 128 e para que 

apresente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os comprovantes do 

pagamento do ITR referentes aos últimos 05 (cinco) exercícios ou certidão 

de regularidade fiscal de imóvel rural expedida pela Receita Federal, bem 

como, o certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, sob pena de 

extinção do feito por perda do objeto.
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Apresentada a documentação, remeta-se os autos a Procuradoria da 

União.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83280 Nr: 3897-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tairone Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte /MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 26108 Nr: 2162-38.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirino Rocha de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Silva Capelão - 

OAB:8944/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Arquive-se com as baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 24917 Nr: 946-42.2009.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elice T. de Moraes - ME (Auto Peças Pinheiro)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 52268 Nr: 1472-67.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Mara Moreira Gomm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, considerando que a parte executada cumpriu a obrigação 

dentro do prazo, declaro nula a execução com fulcro no artigo 803, I, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

P.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56882 Nr: 2362-69.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Araujo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

O acordo das partes foi celebrado e encartado nos autos. Destarte, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito.

Em consequência, com fundamento nos termos do art. 313, inciso II, e art. 

921, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, determino a suspensão 

do feito até o cumprimento do acordado.

Ao arquivo provisório.

Após, decorrido o prazo acordado pelas partes, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o 

cumprimento do pactuado.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 32883 Nr: 1121-31.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gutemberg Olimpio Ferreira, Eric Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos, Wolney Nunes 

Fernandes, Gutemberg Olimpio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Peterson 

Veiga Campos - OAB:17.203

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto à publicação do despacho proferido à fl. 234.

Se decorrido o prazo para pagamento da dívida, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender 

de direito, a fim de viabilizar o prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 12928 Nr: 1616-56.2004.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson da Silva Lima, Oziel Barbosa dos Santos, 

Silvio Jorge Martins Figueiredo, Cristiano Julião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT, Leonardo Bruno Reis Silva - 

OAB:15571/MA, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Por estas razões, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA, nos moldes do art. 

316 do CPP decretada em 10 de maio de 2017 por meio da decisão de fls. 

245/248, e concedo liberdade provisória, ao acusado OZIEL BARBOSA 

DOS SANTOS, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares, 
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cujo descumprimento poderá acarretar nova decretação da prisão 

preventiva:a)Apresentação, no prazo de 10 dias, do comprovante de 

endereço atualizado de Oziel Barbosa dos Santos;b)Apresentação da 

resposta à acusação, no prazo de 10 dias, DEVENDO O RÉU SE DAR POR 

CITADO, informação esta que deve constar EXPRESSAMENTE E EM 

DESTAQUE, na peça de defesa;c)Proibição de acesso ou frequência a 

boates, bares e prostíbulos;d)Recolhimento domiciliar no período noturno e 

nos dias de folga em sua residência.Deixo de determinar a expedição de 

alvará de soltura, uma vez que o réu não se encontra detido, mas 

DETERMINO A BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE SE 

ENCONTRA EM ABERTO, em relação a este processo.Intimem-se os 

patronos Hudson Luiz de Oliveira, Liomar Santos de Almeida e Eduardo 

Fernando Fidelis para que juntem procuração/substabelecimento, no prazo 

de 05 dias e para que tomem ciência desta decisão, principalmente no 

tocante às medidas cautelares dos itens “a” e “b”, que têm prazo 

estabelecido para serem cumpridas.Paranatinga, 05 de dezembro 

2018.Eviner ValérioJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89197 Nr: 2127-63.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto da Silva Nunes, Weverson 

Adriano Vilela Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de revogação da prisão preventiva do réu Weverson Adriano Vilela 

Pereira.DETERMINO a expedição de Carta Precatória para a comarca de 

Rondonópolis/MT para inquirição da testemunha Eliane Alves Nunes, no 

prazo de 30 dias.Designo audiência de instrução para oitiva do policial 

militar Valbanir Glauber Bello para o dia 28/01/2019 às 14:00 

horas.Intimem-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Serve a presente de 

r e q u i s i ç ã o ,  m a n d a d o ,  o f í c i o ,  c a r t a 

citação/intimação.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 07 de dezembro de 

2018.Eviner ValérioJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81034 Nr: 2762-78.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES, KISdC, CCSdC, KLSdC, KSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o protesto da decisão judicial que fixou a pensão alimentícia, 

nos moldes do artigo 528,§1°, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 23378 Nr: 2162-72.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberi Antonio Pivetta, Elia Terezinha Silva Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inexistem preliminares a serem decididas ou nulidades a sanar, sendo as 

partes legítimas e bem representadas, daí porque declaro saneado o 

processo.

 Fixo como ponto controvertido o lapso temporal em que a parte autora 

está na área a ser usucapida.

Defiro a prova testemunhal requerida pela parte autora.

Considerando que este magistrado fora designado para atuar nesta 

unidade jurisdicional em substituição legal, cumulativamente com sua vara 

de titularidade (5ª Vara de Primavera do Leste/MT), e considerando a 

distância entre as comarcas e o volume de processos, deixo de designar 

audiência, aguardem em separado, com registro de absoluta prioridade, a 

vinda de Juiz Titular para a designação de audiência nestes autos.

Quanto as provas requeridas pela parte ré, verifico que a parte autora já 

providenciou a documentos às fls. 336/343, restando prejudicada.

Remeta-se os autos a Procuradoria do Estado para se manifestar quanto 

os documentos encartados às fls. 338/343.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 64557 Nr: 2592-77.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Fruet Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B/MT, Andréia Lehnen - OAB:10752-B/MT, Eloane Valetim 

Evangelista - OAB:20645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida ao pagamento de R$ 34.500,74 (trinta e quatro mil, 

quinhentos reais e setenta e quatro centavos), valor que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês, desde o inadimplemento e, assim, converto a presente em título 

executivo judicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, e art. 701, §2º, ambos do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, sendo 

o último que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira 

o que de direito.Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.P.I.C.Paranatinga/MT, 06 de dezembro de 2018.Eviner 

ValérioJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87378 Nr: 1129-95.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLL, ACLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87467 Nr: 1204-37.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdS, KGLdS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 
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necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76888 Nr: 719-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY PIOVEZAN 

RODRIGUES DE MOURA - OAB:24327/O MT, Sérvio Tulio de Barcelos 

- OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que esclareça o pedido de dilação de 

prazo na petição de fl. 121, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 56600 Nr: 2157-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Ramos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Ante o exposto, conheço os embargos, julgando-o improcedente, com 

fundamento no artigo 382 do Código de Processo Penal. P. R. I.Defiro o 

pedido fls. 71/73, proceda-se as alterações necessárias.Após, nada 

sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se a guia de 

execução de pena conforme determinado na sentença (fls.62), 

certificando a providência.Cumpra-se, ainda, as demais providências 

determinadas no último parágrafo das fls.62 (sentença).Após cumpridos 

todos itens acima, arquive-se este processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85684 Nr: 340-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adeilton Neves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Medeiros dos Santos - 

OAB:20.846/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição da coisa apreendida formulado pela 

defesa do réu Adeilton Neves Pereira, devidamente qualificado nos autos, 

sustentando, em síntese, que adquiriu a motocicleta apreendida nos autos 

de código 79294 do réu Celino Gonçalves de Oliveira, porem estava 

aguardando que o bem fosse entregue, no entanto, o mesmo foi preso 

com o veiculo (fls. 04/08).

 O Ministério Público pugnou pelo deferimento (fls. 30/31).

É o relatório. Decido.

 O procedimento para restituição de coisas apreendidas está previsto no 

Código de Processo Penal, artigos 118 e 124, bem assim pelo artigo 62 da 

Lei n. 11.343/2006 no presente caso.

A restituição de bens apreendidos em processo penal dar-se-á se 

observados os seguintes requisitos: 1. Prova da propriedade do bem 

pleiteado (CPP, artigo 120); 2. O bem não deverá mais interessar ao 

processo (CPP, artigo 118); e 3. O bem não deve configurar instrumento 

do crime ou ter sido adquirido com proventos do crime (CPP, artigo 119, 

c/c CP, artigo 91, inciso II).

 Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

[...] A restituição, ainda que apreciada pelo magistrado, deve atender aos 

mesmos pressupostos exigidos no seu exame pela autoridade policial: a) 

comprovação de propriedade; b) o bem não ser confiscável (art. 91, II, do 

CP); c) o bem não mais interessar ao inquérito policial ou à ação penal. [...] 

(TJMT. Ap 60760/2015, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Camara 

Criminal, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Analisado os autos, observo que observo que não foi comprovada a 

propriedade do bem ora apreendido na ação penal 79294.

Isso porque, especialmente os documentos de fls. 14/17 demonstram que 

terceira pessoa tem registro da propriedade do bem reivindicado que no 

caso não é o réu Celino Gonçalves de Oliveira.

 Dessa forma, observo que não foi comprovada a propriedade do bem, 

tendo que a restituição não é medida mais adequada.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição de coisa apreendida, nos 

termos de fundamentação supra e em consonância com o parecer 

ministerial.

 Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, nada sendo requerido, arquive-se o presente feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67250 Nr: 539-89.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDISSON CARVALHO DE SOUZA, Noel 

Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que o advogado da parte ré não estava cadastrado a época do 

despacho/decisão de fls. 67. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimado do despacho de fl. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62363 Nr: 1615-85.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Stoffel, MAURINO STOFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

credora para que querendo solicite a restituição da diligência depositada 

nestes autos em 06/10/2017, tendo em vista que, pelo que consta nos 

autos, a mesma não foi utilizada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22266 Nr: 1044-61.2008.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Arcina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ARCINA DE SOUZA, Cpf: 

59361174134, Rg: 2.856.189, Filiação: Paulino Firmino da Silva e Arcina 

Maria da Conceição, data de nascimento: 20/02/1957, brasileiro(a), natural 

de Bodocó-PE, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(a) denunciado(a) para comparecer à audiência 

de Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se realizará no dia 

12/02/2019 às 09:00, no Edifício do Fórum, no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante a justificativa apresentada pelo Ministério 

Público às fls. 317, defiro o pedido de redesignação da Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri requerida.Assim, redesigno a solenidade 
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para o dia 12/02/2019, às 09:00 horas.Int.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão serapresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC).Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência.OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais.

Paranatinga, 28 de novembro de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20874 Nr: 2330-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson de Matos Campos e Cia Ltda, Perival de 

Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que o despacho de fls. 275 foi 

disponibilizado nesta data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 20874 Nr: 2330-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson de Matos Campos e Cia Ltda, Perival de 

Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Peterson Veiga Campos - OAB:17.203, Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 Vistos.

Torno sem efeito o despacho anterior (fl. 274).

Sobre o valor depositado pelo Banco Executado para quitação dos 

honorários (fls. 271-273), manifeste-se o Exequente, em dez (10) dias.

 Intime-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006553-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARIN SARATT MEZOMO (REQUERIDO)

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1006553-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA REQUERIDO: CARIN SARATT 

MEZOMO, RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a 

finalidade de intimar o exequente para providenciar a complementação da 

diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma 

oportunidade, deverá a parte exequente se manifestar sobre a certidão do 

meirinho (ID 16854162). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Paranatinga/MT, 10 

de dezembro de 2018 Documento assinado digitalmente Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82232 Nr: 3439-11.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciane Lima Cavalcante Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80787 Nr: 2643-20.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82237 Nr: 3444-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80789 Nr: 2645-87.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda Antônia Oliveira Macaúba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84619 Nr: 4511-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Tserehoirã Tsirobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84617 Nr: 4509-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84615 Nr: 4507-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Tse'buiwe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80300 Nr: 2367-86.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeli da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80679 Nr: 2571-33.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Gonçalves Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83739 Nr: 4121-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Tserehomora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83836 Nr: 4165-82.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino Tserewade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80692 Nr: 2576-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Marinho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 
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parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80791 Nr: 2647-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 4104-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Tserehomora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83723 Nr: 4106-94.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olívio Waomorã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83732 Nr: 4114-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Rititopti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16756 Nr: 822-64.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, EAM, FAM, WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de Carvalho 

Rezende Reis - OAB:1.623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Andrade Maluf - 

OAB:9487-MT, Leonardo Pio da Silva Campos - OAB:7202, Luciana 

Póvoas Lemos - OAB:7723

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para que, sucessivamente, se manifestem acerca do pedido de fls. 

546/548, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 3120-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80796 Nr: 2651-94.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Ruth da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54502 Nr: 595-93.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercez Rodrigues Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que permaneçam suspensos 

até o julgamento do recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81988 Nr: 3297-07.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlei Solange de Almeida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27839 Nr: 833-54.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos ao arquivo, tendo em vista que não foi requerido 

nada pela parte autora na petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61751 Nr: 1322-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e artigo 

1.238 da CNGC/MT, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

permaneçam suspensos até 27/12/2018, conforme o pedido da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81670 Nr: 3119-58.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86607 Nr: 720-22.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edneia Luzia Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79012 Nr: 1767-65.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Sandra Signor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:17922/A/MT

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que compulsando os autos verifiquei que a 

advogada da aprte requerida não estava devidamente cadastrada nos 

autos, razão pela qual serve a presente para intimá-la acerca da decisão 

retro.

Certifico, por fim, que foi cadastrada apenas a advogada Dra. Aline Felix 

Ferreira, tendo em vista que é a única que consta na procuração de fl. 49, 

em que pese haja pedido de publicação em nome de advogado diverso na 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52386 Nr: 1587-88.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Paes Fernandes Silva, Jacyra Siqueira 

Fernandes Silva, Felício Cirilo dos Santos, Homero de Assunção 

Fernandes Silva, Leila Fernandes Arruda, Marieta Fernandes Santos, 

Lucia Fernandes Alessi, Leda Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Brasimac S/A 

Eletrodomésticos, Maicel Anesio Titto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Maurilio Lopes - 

OAB:145802, Rodrigo Fernandes de Oliveira Ragazzi - 

OAB:245890/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Passadore - 

OAB:3.008-ABMT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para manifestar-se acerca da carta precatória juntada aos 

autos, bem como da petição do autor, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 66719 Nr: 327-68.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSdC, LCSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:, 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos formulado pelo L. C. S. A. 

devidamente representada por sua genitora VANDELIA SOUZA DA 

COSTA, em face de ANDERSON ADRIANO ALVES, já qualificados nos 

autos.

Às fls. 27/28, foi decretada a prisão civil do executado, uma vez que 

devidamente citado não apresentou manifestação. Assim, foi informada a 

prisão do executado às fls. 44-v e 47-v.

Às fls. 49, a parte autora informou a confecção de acordo junto ao 

executado, pleiteando a homologação da avença e suspensão da 

presente execução, bem como a revogação da prisão. O recibo de 

pagamento da primeira parcela foi carreado aos autos às fls. 43.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento parcial da 

obrigação, por meio de acordo realizado entre as partes, conforme 

informado pela exequente às fls. 49, requerendo ainda que seja revogado 

o decreto de prisão do executado.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que 

surta seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, 

nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
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Desta feita, revogo a prisão civil do executado ANDERSON ADRIANO 

ALVES.

Expeça-se Alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

 Serve a presente como alvará de soltura/mandado de intimação/ofício.

Sem custas e honorários advocatícios.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, até o cumprimento integral do 

acordo firmado entre as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 32264 Nr: 506-41.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azélide Aparecida Borille Garcia, Agili 

Softwares para Área Pública Ltda, Jussemar Rebuli Pinto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT, 

PAULO CEZAR REBULI - OAB:7565, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099

 VISTOS.

Inicialmente, compulsando detidamente os autos, verifico que o áudio da 

mídia digital encartada às fls. 787, consistente na coleta do depoimento do 

representante da requerida AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA 

LTDA, não se encontra corrompido. Assim, INDEFIRO o pedido do parquet, 

uma vez que o ato foi devidamente cumprido pela comarca de 

Londrina/PR.

Outrossim, verifico que não foi encartada aos autos a mídia digital do 

depoimento da testemunha Ricardo da Silva Lima, ouvido em Foz do 

Iguaçu. Dessa maneira, determino à secretaria que OFICIE referido juízo, 

requerendo, COM URGÊNCIA, a devolução do CD contendo o depoimento 

da testemunha acima citada.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, tendo em vista que se trata de processo 

inserido nas metas do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51313 Nr: 506-07.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Luis Justiniano Ferreira, José Nilo Silva 

Ferreira, Geraldo Antônio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 VISTO,

 DEFIRO o pedido de fl. 118-v.

Deste modo, PROCEDA-SE o envio dos autos ao CEJUSC, para tentativa 

de conciliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 70349 Nr: 1779-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Mesquita da Silva Costa, MMMC, MMMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mauro da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Michelle Campos Dalla Nora - OAB:19798-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 A venda dos bens, conforme pedido de fls. 38 esvazia o objeto do 

inventário, portanto, entendo pré-matura, pelo que indefiro, por ora, a 

venda.

 Intimem-se as Fazendas Públicas Estadual e Federal, conforme 

determinado às fls. 30.

Cumpram-se as demais determinações do despacho de fls. 30.

Após, não havendo incidentes, certifique-se e venham conclusos para 

sentença de homologação da partilha.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6045 Nr: 44-70.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53146 Nr: 2350-89.2013.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águia de Ouro Extração e Comércio Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonadabe dos Reis Santiago - 

OAB:7632-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28596 Nr: 1593-03.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestino Rodrigues da Silva, Irene Jorge da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair dos Santos, Tarick Amaral Farah, José 

Adelvan da Costa Monteiro, Espolio de João Castilho, Evilásio João 

Maldonado, Máquinas Agricolas Romi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do ofício de fl. 

735.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72715 Nr: 2682-51.2016.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a advogada da parte requerida não 

estava devidamente cadastrada nos autos, o que foi feito nesta data, de 

modo que serve a presente para intimá-la acerca da sentença retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59237 Nr: 180-76.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isael Santarosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

sejam intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 

10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80605 Nr: 2923-88.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sudário Lopes, Jean Carlos Lopes Lino, Maria José 

Alves Lopes, Célia Chaga da Silva Lino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estancia Barreiro Ltda, Luiz Antônio Greco, 

Nadir Borges Greco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da carta 

precatória juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88891 Nr: 1966-53.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arionio Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 

999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23001 Nr: 1781-64.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A, 

José Villela de Andrade, José Villela de Andrade Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pinheiro de Souza - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Fornos Dias - 

OAB:MT/12.920, Fabiana Luri Dias Doi Reguero - OAB:MT/11.459-B, 

Joel Ferreira Vitorino - OAB:11115/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte executada para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20878 Nr: 2334-48.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutritiva Agrícola e Animal Ltda, Valmir 

Fernandes Di Domênico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samoel da Silva - 

OAB:5621/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

correspondências devolvidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5040 Nr: 309-09.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves da Silva, Ilton Dias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e artigo 

1.238 da CNGC/MT, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

permaneçam suspensos até 27/12/2018, conforme o pedido da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80491 Nr: 2467-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirio Antonio Schuster, Élio Paulo Schuster, Valerio 

Pedro Schuster

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869

 CERTIDÃO
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Certifico, para os devidos fins, que o advogado da parte requerida não 

estava cadastrado nos autos, o que foi regularizado nesta data. Assim, 

serve a presente para intimá-la acerca da decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32530 Nr: 771-43.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdLP, RNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Keyla Goulart Teixeira Acuna - OAB:14818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 02/2016-GAB da Segunda Vara desta comarca, IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado da parte 

autora de que foi designada sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

07/02/2019 às 17:10, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT, bem como para que traga seu 

cliente independentemente de intimação realizada por este Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27379 Nr: 369-30.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRGB, RdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB, RBM, VLGBC, MGBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge da Silva Meira - 

OAB:7.352MS, José Luiz da Silva - OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que deixei de expedir intimação quanto a 

audiência designada nos autos, considerando que, nos termos do art. 455, 

do NCPC, cabe aos respectivos advogados trazer as testemunhas por 

eles arroladas no dia e hora designadas ou promover a sua intimação, 

independente de prévia intimação expedida pelo Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYLA GRANCE MARTINS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Dra. CARINE 

MINUZI, da audiência redesignada para o dia 26/03/2019 às 13h00, na sala 

de conciliação do CEJUSC, bem como para comparecer acompanhada da 

parte promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, 

que o não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com 

base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento 

das custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de 

comparecer a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 

9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90425 Nr: 2752-97.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Avelino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - 

OAB:24925/0/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 54/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado do autor 

do fato da homologação da alteração da pena alternativa de fl. 31, bem 

como para intimar o Sr. Douglas Avelino de Souza para dar início ao 

cumprimento da pena no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91931 Nr: 2590-68.2018.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSV, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHMF, ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, através de seu advogado, via 

diário eletrônico, do inteiro tero da sentença, conforme segue: Trata-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

LIVIA MARIA DOS SANTOS VIANA e MARILENE VASCONCELOS DE 

SOUSA em face de JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO E ADENILSON 

DA SILVA MELO.No decorrer do procedimento, a parte autora informou 

não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela 

extinção (fl. 52), com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.Relatei. DECIDO.Tendo em vista a petição de fl. 52, extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Sem custas e honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75565 Nr: 3321-69.2015.811.0023

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MARAVILHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora através de seu advogado, via 

diário eletrônico, do inteiro teor da sentença conforme segue: S E N T E N 

Ç A, Trata-se de medida cautelar de arresto ajuizada por Triunfante 

Matogrossense de Alimentos Ltda em face de Supermercado Maravilha 

Ltda, em que antes do cumprimento da liminar a parte autora ingressou 

com pedido de extinção do feito (fls.57). É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. A desistência da ação provoca a extinção do 

processo sem resolução do mérito e não impede que, futuramente, a parte 

autora venha outra vez a propor a mesma ação. Ante ao exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em 

consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas recolhidas.

Diante da ausência de interesse recursal, certifique-se desde já o trânsito 

em julgado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Oportunamente, arquivem-se. Peixoto de Azevedo, 03 de agosto de 2018. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91931 Nr: 2590-68.2018.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSV, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHMF, ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE SOUZA CAMPOS 

NETO - OAB:3.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora, através de seu advogado, via 

diário eletrônico, do inteiro teor da sentença, conforme segue: Trata-se de 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

LIVIA MARIA DOS SANTOS VIANA e MARILENE VASCONCELOS DE 

SOUSA em face de JOSÉ HERCULANO MACHADO FILHO E ADENILSON 

DA SILVA MELO.No decorrer do procedimento, a parte autora informou 

não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela 

extinção (fl. 52), com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.Relatei. DECIDO.Tendo em vista a petição de fl. 52, extingo o 

feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Sem custas e honorários.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT12379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000516-24.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.195,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABRICIA ALVES NOGUEIRA Endereço: DO BISPADO, 278, SANTA 

CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-140 POLO PASSIVO: Nome: 

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP Endereço: AV. TANCREDO 

NEVES, 676, Centro, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Senhor(a): FABRICIA 

ALVES NOGUEIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT12379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000516-24.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.195,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABRICIA ALVES NOGUEIRA Endereço: DO BISPADO, 278, SANTA 

CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-140 POLO PASSIVO: Nome: 

NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP Endereço: AV. TANCREDO 

NEVES, 676, Centro, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: NCB TELECOMUNICACOES - EIRELI - EPP A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 29/01/2019 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-75.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE VALDEZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO MENEZES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO 

n. 8010259-75.2014.8.11.0023 Valor da causa: R$ 28.880,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSIANE VALDEZ E SILVA 

Endereço: Rua FREDERICO CAMPOS, 487, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA DO 

SOCORRO MENEZES Endereço: Rua FREDERICO CAMPOS, 442, CENTRO 

ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 INTIMANDO(A): 

_____ FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 07/02/2019 Hora: 15:00, SOB PENA DE 

EXTINTÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESTEMUNHAS: NO 

MÁXIMO TRÊS ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 109/2018-CNPar

O Excelentíssimo Senhor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

 CONSIDERANDO o Processo Seletivo para Estagiário de Ensino Médio e 

Superior desta comarca.

 RESOLVE:

 I – CONVOCAR Lillian Pereira de Souza, matricula 32189, Assessora de 

Gabinete I, Rodolfo Marconi Amaral, matricula 36922, Assessor de 

Gabinete II, para trabalhar como fiscais na aplicação das provas no dia 09 

de Dezembro de 2018, das 08:00 ás 11:00h., nas dependências da Escola 

São José.

 II – Serão concedidas horas compensatórias, em dobro aos convocados 

nesta portaria, devendo ser lançadas no Banco de Horas no Sistema SGP.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta à Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Pontes e Lacerda, 07 de Dezembro de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Edital

Edital nº 15/2018

A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciar pessoas 

físicas na área de fisioterapia torna pública a ordem de classificação dos 

candidatos habilitados, conforme segue:

COLOCAÇÃO – CANDIDATO – PONTUAÇÃO – DESEMPATE (QUANDO 

APLICÁVEL)
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1º COLOCADO – Maristela Casadei Távora – 6,25 pontos

2º COLOCADO – Davi Caetano de Resende – 4,25 pontos

3º COLOCADO – Wender Matias de Souza – 0,25 ponto – 04/01/1991

4º COLOCADO – Natana Pires de Araújo – 0,25 ponto – 21/02/1992

Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018.

Marcela Oliveira Moraes

Presidente da Comissão

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002396-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 26 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 15:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002040-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. V. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. O. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 22 DE 

MARÇO DE 2019, às 15:00 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003031-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO WESLEY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES (RÉU)

JADY MAYSA FERNANDES SILVA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 22 DE 

MARÇO DE 2019, às 16:00 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002478-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002478-15.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A 

parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito. Posto isso, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, salvo se beneficiário da gratuidade 

judicial, caso em que estará suspensa a cobrança. P. R. I. , 23 de 

novembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DOS REIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - 025.871.623-19 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Com a finalidade de ser regularizada a legitimidade ativa e passiva da 

presente demanda, intime-se o autor ORLANDO MIOTTO, por meio de seu 

advogado, para que apresente emenda à inicial no prazo de 10 dias, 

devendo constar como parte autora somente Orlando Miotto e como parte 

passiva os herdeiros de Vírginia Ângelo dos Reis. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002512-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão ser intimadas pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agenda informo a data 26 DE 

FEVEREIRO de 2019, às 14:00 horas, para realização de Sessão. Do que 

para constar lavrei presente certidão.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001063-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GREGORIO ALVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

Endereço: - Telefone: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002635-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES JULIANO FOLETTO LTDA-ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON VANZIN MOURA DA SILVA OAB - SC9603 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Bruno Cesar Arguello Rodrigues (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Designo audiência para o dia 07.02.2019, às 16h00, primeiro 

horário livre em pauta. Oficie-se ao juízo deprecante prestando 

informações atualizadas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000547-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))
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Ao requerente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159406 Nr: 134-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Aparecido Nunes - ME, Silvano 

Aparecido Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O réu, citado, permaneceu inerte.

Sendo assim, determino que seja constituído de pleno direito o título 

executivo judicial nos termos do § 2º do art. 701 do Novo CPC, 

prosseguindo o feito como execução por quantia certa, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167892 Nr: 4063-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SANTOS SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40271 Nr: 2178-56.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Industrial Anaiuná Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pericles Corrêa Cardoso, Maurício Correa 

Cardozo, MÁRIO CORRÊA CARDOSO, JOSÉ FERNANDES, MARCOS 

PEGORARO, FÁBIO PEGORARO, JOÃO IBRAIM JABUR INVESTIMENTOS 

S/C LTDA., JOÃO IBRAIM JABUR, OMAR IBRAIM JABUR, CARLOS CESAR 

DA SILVA, LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, JOSÉ VALDIR PAUSE, 

TECNOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, SIMÃO MIGDOL, Imaribo S/A 

Industria e Comércio, José Carlos Pisani, Paulo Roberto Pisani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Tavares Bussoletti - 

OAB:151991, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Luiz Fonseca Nunes 

Ribeiro - OAB:PR 8.865, Gabriel Placha - OAB:30255/PR, Leila 

Mariucio Botta - OAB:240144/SP, Patrick Alves da Costa - OAB:MT 

7993B, Paulo Rogério Tsukassa de Maeda - OAB:PR 20.912, Vicente 

de Paula Marques Filho - OAB:19901/PR

 Designo audiência de saneamento, conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29/01/2019 às 15hs, quando então serão delimitados os pontos 

controvertidos e apreciada a produção de outras provas Defiro a 

produção de prova testemunhasl. Intimem-se, devendo as partes 

apresentarem testemunhas independente de intimação. Expeça-se Carta 

Precatória para oitiva das testemunhas arroladas pelo requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143205 Nr: 4939-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92651 Nr: 3964-91.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Rodrigues Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87494 Nr: 5198-45.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alethea Assunção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Donizete 

Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para cumprimento da sentença, sob pena de multa,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80046 Nr: 2042-83.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Bernardino Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59774 Nr: 114-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia Kazumi Maeda Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Ferreira 

Vicente - OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro vez que cabe ao exequente realizar as diligência necessárias 

para indicar os bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 5193 Nr: 1362-55.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, LAERCIO 

FAEDA - OAB:OAB/MT3589-B, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste em 05 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166652 Nr: 3484-74.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MATIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos e os acolho.

Revogo a sentença proferida, tendo em vista que a sentença tratou de 

pensão por morte de trabalhador rural, sendo que a inicial narra fatos de 

um trabalhador urbano.

Em razão disso conheço dos embargos de declaraçõa e os acolho para 

determianr à Requerida que seja concedida a pensão por morte de 

trabalhador urbano no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

contribuição do “de cujus”, a partir da data do requerimento formulado 

administrativamente, que se deu em 15 de janeiro de 2018.

PRI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112698 Nr: 1136-54.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIDE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105608 Nr: 4406-23.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renilda Fernandes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde, Município de Pontes e Lacerda - Secretaria Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159350 Nr: 90-59.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Sem custas ou honorários.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161305 Nr: 1023-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, Núcleo de 

Pratica da Unemat - OAB:

 às partes para que se manifestem acerca da prova técnica e após, dê-se 

vistas ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116597 Nr: 2410-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO AZEVEDO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:20853/A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149131 Nr: 7490-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Donizete Barbosa do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, Carolina Vieira de Almeida Lacerda - OAB:14.566/MT., 

Marcelo Silva Moura - OAB:12307, Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 Atenda-se ao MP. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121742 Nr: 4354-90.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146940 Nr: 6554-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 
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CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da satisfação do crédito, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86041 Nr: 3668-06.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Wagner Rodriguês Parabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129221 Nr: 7789-72.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCULANO PACHURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137153 Nr: 2458-75.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Albertoni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119651 Nr: 3452-40.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155893 Nr: 10760-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agaurde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97591 Nr: 1050-20.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 4812-44.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodré 

- OAB:13.333/MT, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033

 Recebo os embargos e os acolho, para revogar a sentença embargada.

Dou prosseguimento ao feito para execução do remanescente de R$ 

995,83.

Intime-se o executado para efetuar o pagamento.

Em caso de inercia, voltem conclusos para penhora on-line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97866 Nr: 1171-48.2015.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natividade Inácio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira, Keila Tiola e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Guimarães Soares - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/O

 Intimem-se as partes para que deem prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136070 Nr: 1988-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODILIO PIMENTA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Ermerson 

Espinosa Jovio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133566 Nr: 716-15.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 
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OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação proposta por RICARDO CARVALHO COSTA contra 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Por 

consequência, JULGO EXTINTA a fase de conhecimento do feito, com 

resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado. Na 

cobrança dessas verbas, deverá ser observada a disciplina da gratuidade 

da justiça. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 

1.010, §1º, do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, com nossas homenagens, 

observadas as cautelas de praxe. Publique.Intime.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151458 Nr: 8631-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476

 Diga o autor sobre o pedido de perícia. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139808 Nr: 3617-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETLE NATALIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rusimar Mamedes Calaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869

 Tendo em vista que o réu, citado, não apresentou contestação. O réu, por 

meio de advogado, requereu a designação de audiência de conciliação, 

antes da apresentação da contestação. Foi designada audiência com a 

finalidade de conciliação das partes, em que compareceu apenas o 

advogado da autora.

Após, a realização da audiência, o advogado do réu informa que o 

requerido não tem interesse de realizar acordo, bem como informa que 

está renunciando a procuração e que o réu estava ciente da renuncia, 

entretanto não apresentou nenhum documento hábil que comprove a 

ciência do réu.

Foi determinada a intimação do réu para que em 10 dias, constituísse novo 

advogado.

O réu, intimado pessoalmente não constituiu novo advogado.

Sendo assim, decreto a revelia do réu.

Intime-se o autor para que apresente, de forma detalhada os bens a serem 

partilhados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18196 Nr: 2208-33.2003.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Ferreira Junior, Hélio Adriano 

Marostica, Valmir César Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE CAROLINE SCHOMMER 

- OAB:21588/O, Elton Queiroz de Freitas. - OAB:OAB/MT 8478-A, Irajá 

Resende de Lacerda - OAB:, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492-MT, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 ISTO POSTO, não tendo o embargante cumprido as formalidades legais, 

especialmente aquelas previstas no artigo 561 e seguintes do Código de 

Processo Civil, com fundamento no art. 1.196 da Substantiva Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os EMBARGADOS DE TERCEIROS COM PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por Leila Aguetoni.CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

fixo em 15% do valor atualizado da causa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Pontes e Lacerda/MT, 06 de dezembro de 

2018.Leonardo de Araujo Costa TumiatiJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33626 Nr: 1092-84.2006.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Alves da Silva, Carina Myata Stadié, 

Hélio Maróstica, Maria Regina Padovan Maróstica, Maria Aparecida Saran, 

Osmar Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Babka - OAB:303464/SP, 

Eliana da Costa - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Eduardo Goldshmidt - 

OAB:139119/SP, José Bacaltchuk - OAB:4.404-A, LÉLIO TEIXEIRA 

COELHO - OAB:RJ/30.236, Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:RJ/2070-A

 Vistos.

Dê-se vistas ao requerido para que se manifeste, no prazo de cinco dias, 

se ainda tem interesse na produção de prova pericial.

Caso positivo, intime-se a perita Camilla de França Soares Crepaldi 

(Avenida Miguel Sutil, Ed. Santa Rosa Tower, 17 andar, sala 1707, Jardim 

Mariana, Cuiaba MT – CEP n. 78040-400 – Telefone n. 65 3631-4271 - 

99929-4940) para que, no prazo de quinze dias, assuma compromisso e 

apresente proposta de honorários.

Caso negativo, intime-se as partes para que apresentem alegações finais 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18022 Nr: 2043-83.2003.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Maróstica, Maria Regina Padovan Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Alves Ferreira Junior, Hélio Adriano 

Marostica, Valmir César Saran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elione Izete De Souza 

Gomes - OAB:7116-B, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492-MT

 Autos n. 2043-83.2003.811.0077

S E N T E N Ç A

Vistos.

I - RELATÓRIO

Hélio Maróstica e Maria Regina Padovan Maróstica ajuizaram Oposição em 

face de William Alves Ferreira Júnior, Hélio Adriano Marostica e Valmir 

César Saran, todos já qualificados no autos, em razão dos autos de 

Interdito Proibitório n. 241/02.

Juntou documentos e procuração às fls. 10/97.

Deu à causa o valor de R$ 100.000,00.

Intimados os requerentes para que emendassem a inicial dando a causa o 

valor correto, deram à causa o valor de R$ 300.000,00. (fls. 103)

Intimados por Diário Oficial para que procedessem a complementação das 

custas processuais, quedaram-se inertes, mesmo devidamente intimados. 

(fls. 206/208)

Tentado a intimação pessoal, o requerente não foi localizado no endereço 

declinado na inicial. (fls. 213/214)

Relatado. Decido.

Conforme consta do relatório, foi tentado a intimação pessoal do autor 
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para pagar a diferença das custas processuais pessoalmente, no entanto 

não foi localizado no endereço declinado na inicial.

Compete aos requerentes a manutenção do endereço atualizado, sob 

pena de configurada válida a intimação mesmo que não recebida 

pessoalmente, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, diante da presunção de intimação, bem como da ausência 

do recolhimento da complementação das custas processuais, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

III, do CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

Pontes e Lacerda/MT, 06 de dezembro de 2018.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136057 Nr: 1981-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RITA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ezequiel soares da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EZEQUIEL SOARES DA SILVA, 

brasileiro(a), Telefone 65-9-9902-6032. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 455,18 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito 

centavos)

Resumo da Inicial: CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, menor, 

nascido em 17.02.2007, e PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA, menor, 

nascido em 14.02.2009, representados por sua genitora RITA FERNANDES 

DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, RG nº 2151905-6 SSP/MT e CPF 

nº 064.006.671, residente e domiciliada na BR 174-B, nº 464, Bairro Vila 

Guaporé, na cidade de Pontes e Lacerda, com telefone (65) 99610-3576, 

por meio da DEFESNORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, vêm, 

respeitosamente, a presença de vossa excelência, propor AÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de EZEQUIEL SOARES DA SILVA, brasileiro, demais 

dados ignorados, residente e domiciliado na Rodovia BR 174, Km 218, 

Comunidade Estância Renascer, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, tel. 

(65) 99902-6032, pelas seguintes razões: 1. Dos fatos O réu é pai dos 

requerentes, consoante demostra as certidões de nascimento anexas. 

Separado de fato da representante dos demandantes, se recusa a prestar 

a assistência necessária para o sustento dos autores, transferindo toda a 

responsabilidade para a genitora. Diante da impossibilidade de acordo com 

o réu e do fato de que não tem contribuído satisfatoriamente com o seu 

dever de pai em prestar os alimentos devidos, vem a juízo para que seja 

estabelecida a prestação alimentar. Documento: 136057 - Protocolado em: 

10/03/2017 às 17:58:43 e assinado eletronicamente por: Ricardo Morari 

P e r e i r a : 0 1 1 0 4 3 4 7 1 4 8  A u t e n t i c i d a d e  d o  d o c u m e n t o : 

1597dc0a-4b6a-45b5-996c-b3386c388098. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de dezembro de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85900 Nr: 3518-25.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Medico Assitencial do Trabalhador 

Rural

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Manetti Senhorinho 

- OAB:22132-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes acerca dos Leilões que se realizarão nos dias 

15/02/2019 às 14hs e 20/02/2019 às 14hs no Átrio do Fórum da comarca 

de Pontes e Lacerda/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152892 Nr: 9363-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142793 Nr: 4782-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Costa Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108165 Nr: 5461-09.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO VERGILIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002266-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002266-91.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 16.961,42; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001268-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL YURI POQUIVIQUI TAFAREL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001268-26.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 17.347,66; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para apresentar dados bancários para 

expedição de alvará. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105656 Nr: 4421-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Túlio Roncalli de Brito Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750

 Certifico para os devidos fins que conforme confecção dos Alvarás de 

números 460258-2/2018 e 460255-2/2018, abro vista à parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134733 Nr: 1336-27.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86774 Nr: 4435-44.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92486 Nr: 3827-12.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94480 Nr: 5337-60.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario de Fátimo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91371 Nr: 2899-61.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 7475-29.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LIBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 692 de 975



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166186 Nr: 3241-33.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que verificando no sistema não houve acordo referente 

ao inscrição imobiliária 3597 - situado na Avenida Marechal Rodnon, nesta 

cidade. Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 3266-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram confeccionados os ofícios requisitórios de 

pagamento, conforme valores informados nos autos. Assim, com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93504 Nr: 4589-28.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANNE THAIZ DE SOUSA, Kátia Nascimento Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL AACD ABREU SODRÉ, Eduardo Augusto 

Iunes, UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE 

ALVARENGA MATTOS - OAB:62674, Lucas Henrique I. Marchi - 

OAB:272.696/SP., Rodrigo Diniz de Paula Barcelos - OAB:307.097/SP., 

SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:8122

 Isto posto, JULGO EXTINTOS os processos secundários atinentes às 

ações de denunciação da lide ajuizadas em desfavor de HOSPITAL AACD 

ABREU SODRÉ, EDUARDO AUGUSTO IONES e UNIMED PAULISTANA 

SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC.Em decorrência do princípio da 

causalidade, condeno a denunciante Unimed Vale do Jauru de honorários 

advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, 

§2°, incisos I a IV, do NCPC, em prol de cada denunciante que tenha 

ofertado contestação nos autos.PRECLUSA a presente decisão, 

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que promova à 

exclusão de HOSPITAL AACD ABREU SODRÉ, EDUARDO AUGUSTO 

IONES e UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO.Após, à conclusão para saneamento.INTIMEM-SE via 

DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165349 Nr: 2857-70.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Batista Cosme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC - Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT.

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial por ELISABETE BATISTA contra BANCO 

LOSANGO S/A BANCO MULTIPLO, extinguindo o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários 

advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com espeque no 

art. 82, §2º, c/c art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.As verbas de sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil, 

devido a gratuidade da justiça deferida em favor da autora (ref. 4). Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148683 Nr: 7264-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Oliveira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para desconstituir a 

Certidão de Dívida Ativa n. 201513457, em razão da inexistência de fato 

gerador, o que faço na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça para análise da 

remessa necessária, na forma do art. 496, inciso I, c/c §3º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios.INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, 

após, TRANSLADE-SE cópia da respectiva certidão e da presente 

sentença aos autos em apenso.Ao final, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88993 Nr: 874-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manfroi e Cia Ltda, Ronie Jacir Thomazi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, GABRIEL 

MORAIS BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877-B - OAB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

132/133, no montante de R$ 1.948,54 (mil, novecentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e quatro centavos), a recair sobre o CNPJ nº 

08.289.825/0001-80; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 693 de 975



no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa 

a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 2624-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusmira Ribeiro Duarte Soares, Maria Aparecida Alves 

Fernandes, Marli Pinheiro Torres, Rosicleia da Silva Ataide, Alexandre 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2624-15.2014.811.0013

Cód. nº. 91023

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

765/765vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 2619-90.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenita Martins Vieira, Gilcene Socorro Bitencourt de 

Oliveira, Valdivina Severina Gonçalves de Menezes, Maria das Graças 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2619-90.2014.811.0013

Cód. nº. 91018

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida às fls. 

912/912vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154590 Nr: 10208-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, DEFIRO o pedido formulado nas fls. 109/111 e, 

consequentemente, DETERMINO a conversão da presente ação de busca 

e apreensão em ação de execução por quantia certa.Consequentemente 

PROCEDA-SE as anotações necessárias quanto à modificação do tipo de 

ação junto ao Sistema Apolo, retificando-se a capa dos autos. Após, 

CITE-SE a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 

do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, dê-se vista dos autos ao exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo legal.Caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC.Desde 

logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo que, em caso de integral pagamento no 

prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 827, 

“caput” e §1º, do NCPC)Caso o oficial de justiça não encontre a(s) 

parte(s) devedora(s) para ser citada(s), deverá proceder na forma do 

artigo 830 do NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91015 Nr: 2616-38.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeci Oliveira Davi, Rosimeire Cândida de Oliveira, 

Lucilei Veloso de Barros, Suely Staut Romera Pinheiro, Rosangela Bispo 

do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2616-38.2014.811.0013

Cód. nº. 91015

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

617/617vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92154 Nr: 3529-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo de Moura, Maria Milta Santos, Benildes 

Ferreira Costa, Elzana do Carmo Vidotto Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3529-20.2014.811.0013

Cód. nº. 92154

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

621/621vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 4006-43.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Braz, Lílian Amorim da Mota Silva, Neli José 

de Oliveira Alves, Vera Lucia de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4006-43.2014.811.0013

Cód. nº. 92705

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

905/905vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92708 Nr: 4009-95.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Barros, Sueli Vieira Barbosa, Rosângela 

de Oliveira, Sirlei Veloso de Barros, Renata Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 4009-95.2014.811.0013Cód. nº. 

92708Vistos.Inicialmente, considerando o julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, 

REVOGO a decisão que suspendeu o presente feito.Ademais, 

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que se trata de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.Em seguida, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC, 

NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ PAULO 

ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número MT-012142/O-1, CPF 

893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e AGUINALDO 

RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 SSP/SP, 

com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda/MT, “e-mail” adm@lidimacontabilidade.com e 

telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 – Lídima Contabilidade Global 

Ltda.Os referidos “experts” deverão, após apurar eventual defasagem 

constatada na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido 

por meio de memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).ARBITRO como honorários aos peritos ora 

nomeados o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso, observando-se o disposto na Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita...EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92157 Nr: 3532-72.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes, Alexandra Moreira da Silva Vieira, 

Marlúcia Verônica Guimarães Vieira, Antonio das Virgens de Jesus, 

LIODENES SANTANA DE ALMEIDA, Ana Cristina Veloso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3532-72.2014.811.0013

Cód. nº. 92157

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

808/808vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92149 Nr: 3524-95.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Ferreira dos Santos, Eunice da Costa Nunes, 

Geraldo Rodrigues da Silva, Lucia Helena dos Santos, Geni Gomes, Jairo 

Mendes Araujo, Lucélia Martos Alves, Maria Urubá dos Santos, Luzinete 

Aparecida Linheires dos Santos, Maria Rosilene da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3524-95.2014.811.0013

Cód. nº. 92149

Vistos.

Considerando o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000, REVOGO a decisão que 

suspendeu o presente feito.

Ademais, DETERMINO o cumprimento integral da decisão proferida à fl. 

1.130/1.130vº.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 5 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43217 Nr: 5457-50.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Almeida Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. 121/122, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25494 Nr: 546-63.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stamp Distribuidora de Malhas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o executado foi devidamente 

intimado da avaliação realizada nos autos conforme AR de fls. 306v, e até 

a presente data não se manifestou. Assim, e com amparo no provimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 695 de 975



56/2007, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143098 Nr: 4894-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER VAINER TEIXEIRA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo 

Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda.INTIME-SE.Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações 

necessárias.CUMPRA-SE, providenciando o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173768 Nr: 6339-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao recuperando THIAGO 

DA SILVA e fixo o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento do restante 

da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o art. 112, da Lei n. 

7.210/84 (Lei das Execuções Penais).Diante da ausência de Colônia 

Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado 

ou outro estabelecimento prisional adequado, ficará o recuperando em 

situação de PRISÃO DOMICILIAR.Desde já o recuperanddeverá cumprir as 

seguintes condições:(...).Deve o Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, no momento 

da intimação advertir o reeducan de que, em caso de DESCUMPRIMENTO 

DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES ACIMA, este Juízo determinará a 

expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu lançamento no BANCO 

NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ (BNMP), devendo o 

recuperando aguardar preso a designação de AUDIÊNCIA DE 

JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a 

REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO(...)Expeça-se o 

competente ALVARÁ DE PROGRESSÃO DE REGIME em favor do 

reeducando THIAGO DA SILVA, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Designo audiência admonitória para o dia 21 de janeiro de 2019, às 

13h00 (Horário de MT).POR FIM, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO 

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA PARA QUE SEJA ENCAMINHADO 

PLANILHAS DE REMIÇÕES DEVIDAMENTE ATUALIZADAS/RETIFICADAS. 

APÓS, VISTA DOS AUTOS ÀS PARTES PARA SE MANIFESTAREM.Ciência 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115343 Nr: 2032-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e CONCEDO 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao denunciado PAULO SANTANA DE OLIVEIRA, 

mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:1)Comparecer a todos os atos do processo para os quais for 

intimado e não mudar de residência sem comunicar a esse juízo;2)Não se 

ausentar da Comarca de Cuiabá/MT por mais de 08 dias, sem aviso prévio 

a este Juízo;3)Comparecer mensalmente à 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT 

para justificar suas atividades entre o dia 01 e 10 de cada mês;4)Não 

praticar infrações penais.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

PAULO SANTANA DE OLIVEIRA, com vistas a coloca-lo em liberdade, se 

por outro motivo não deva permanecer preso, DEVENDO SER CUMPRIDO 

NA COMARCA DE GOIÂNIA/GO.Na ocasião do cumprimento do presente 

alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas resultará 

na revogação do benefício com a consequente decretação de sua prisão 

(art. 282, §4º, última parte do CPP).DEPREQUE-SE a fiscalização das 

condições impostas ao acusado à Vara Criminal competente em 

Cuiabá/MT.E considerando o lapso temporal superior a 06 anos entre o 

oferecimento da denúncia e a data atual, DÊ-SE VISTA ao Ministério 

Público para que atualize os endereços das testemunhas arroladas.APÓS, 

volvam-me os autos conclusos para designar audiência de instrução e 

julgamento.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175118 Nr: 6868-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenildo Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Não havendo pedido de 

diligencias, declaro encerrada a presente instrução processual. II. Abra-se 

vista ás partes para apresentarem Alegações Finais no prazo legal. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 163955 Nr: 2140-58.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Rego Soares Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 28. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

JONAS REGO SOARES BARBOSA, brasileiro, solteiro, natural de 

Estreito/MA, nascido em 02/03/1996, filho de Neurivan Soares Barbosa e 

Maria Socorro Borges Rego, como incurso nas sanções previstas no art. 

155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ DE SOLTURA com vistas à por em liberdade JONAS REGO 

SOARES BARBOSA, se por outro motivo não deva permanecer preso, 

DEVENDO SER DEPRECADO O SEU CUMPRIMENTO para a comarca onde 

se encontra segregado o réu.VI – DISPOSIÇÕES GERAIS 39.Indenização 

às vítimas: passo a análise do valor mínimo da indenização, conforme 

prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pois houve pedido 

expresso por ocasião do oferecimento da denúncia. Assim, considerando 

que os bens roubados foram recuperados conforme demonstra o termo 

de entrega acostado às fls. 29, condeno o réu ao pagamento de 

indenização por dano material no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 

atinentes ao reparo da fechadura da porta danificada e também aos 

produtos alimentícios consumidos pelo acusado, por ocasião do furto 

perpetrado. 40.A indenização deverá ser acrescida de juros de mora de 

1% ao mês desde a data do evento danoso (28/02/2018) e de correção 

monetária pelo INPC desde a data desta sentença, até a data do efetivo 

pagamento. 41.Proceda-se a intimação da vítima do teor da 

sentença.42.Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.43.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;b) 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;c) 

intime-se o réu para pagamento da pena de multa;d) expeça-se guia de 

recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente e,e) por 

fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.44.No ato da intimação 

da presente sentença, deverá ser indagando ao acusado se deseja 
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recorrer, o que será feito mediante termo, a teor art. 1.421 e ser parágrafo 

único da CNGCGJ/MT.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158894 Nr: 12348-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MIRELA DA SILVA FERREIRA, ANA 

PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a desistência da 

testemunha Marcelo Costa. Aguarde-se o retorno das cartas precatórias e 

após declaro encerrada a presente instrução processual. II. Abra-se vista 

ás partes para apresentarem Alegações Finais no prazo legal. III. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 108442 Nr: 5550-32.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Silveira, Valdinéia Gomes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa (Dr. ROMILDO SOUZA GROTA), para 

apresentar alegações finais no prazo legal, sob pena de configurar 

abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e 

expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de dez salários mínimos (art. 265 do CPP), 

devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão competente 

para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

defensoria pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 97072 Nr: 856-20.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Cruz Sega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa do réu Leandro da Cruz Sega (Dr. 

ROMILDO SOUZA GROTA), para apresentar alegações finais no prazo 

legal, sob pena de configurar abandono do processo e aplicação da multa 

prevista no art. 265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de dez salários mínimos (art. 265 do CPP), 

devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão competente 

para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

defensoria pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106913 Nr: 4932-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva Bedoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa do réu Thiago da Silva Bedone, Dr. AMIR 

OSVANDO FRANCO, (conforme declaração do acusado às fls. 50) para 

apresentar DEFESA PRÉVIA no prazo legal, sob pena de configurar 

abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e 

expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de dez salários mínimos (art. 265 do CPP), 

devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão competente 

para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

defensoria pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 111568 Nr: 736-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5460-B

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa do réu FLÁVIO RODRIGUES MACEDO, 

DR. JUAREZ VASCONCELOS, conforme demonstra certidão de fls. 110 

(Ref. 39), para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal, sob 

pena de configurar abandono do processo e aplicação da multa prevista 

no art. 265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de dez salários mínimos (art. 265 do CPP), 

devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão competente 

para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100174 Nr: 2160-54.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado de defesa do réu deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, conforme demonstra 

certidão de fls. 332 (Ref. 212), DETERMINO a intimação pessoal do 

denunciado para que informe se constituirá novo causídico ou se deseja a 

nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o 
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Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 123831 Nr: 5308-39.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Teodoro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, defiro requerimento Ministerial, e decreto a revelia do acusado. II. 

Volvam – me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 346-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado de defesa do réu deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar o recurso de apelação, conforme demonstra 

certidão de fls. 150 (Ref. 113), DETERMINO a intimação pessoal do 

denunciado para que informe se constituirá novo causídico ou se deseja a 

nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o 

Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168901 Nr: 4506-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maucelin Cardoso Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado do réu deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, conforme demonstrado na 

certidão de fls. 218 (Ref. 9), DETERMINO a intimação pessoal do 

denunciado para que informe se constituirá novo causídico ou se deseja a 

nomeação da Defensoria Pública atuante nesta Comarca, devendo o 

Oficial de Justiça atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 95354 Nr: 50-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kerolay de Sousa Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Vistos, etc.

Intime-se a advogada da defesa da ré KEROLAY DE SOUZA CRUZ, DRA. 

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLI, para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS 

prazo legal, sob pena de configurar abandono do processo e aplicação da 

multa prevista no art. 265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de dez salários mínimos (art. 265 do CPP), 

devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão competente 

para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 127-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5460-B

 S E N T E N Ç ATrata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, em que foi 

pronunciado o réu Flávio Rodrigues Macedo como incurso no artigo art. 

121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).Em 

decorrência, hoje o réu Flávio Rodrigues Macedo foi submetido a 

julgamento popular.Atenta à soberana decisão do Nobre Conselho de 

Sentença, CONDENO Flávio Rodrigues Macedo, qualificado nos autos, 

como incurso na sanção prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do 

Código Penal.Diante do princípio constitucional da individualização da pena 

e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos.PENA FINAL Ausentes 

causas de diminuição ou de aumento de pena, torno DEFINITIVA a pena de 

14 (quatorze) anos de reclusão.DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENAO 

réu foi preso no dia 05/01/2017 (fls. 119), contabilizando, portanto, até o 

dia de hoje (07 de dezembro de 2018), 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 02 

(dias) dias de segregação cautelar, sendo assim, o tempo de prisão 

cautelar não alterará o regime inicial de cumprimento de pena, que, nos 

termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal será o FECHADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118373 Nr: 2991-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a defesa para 

apresentar contrarrazões do recurso de Agravo em Execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94043 Nr: 5018-92.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Antonio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado OTAVIO ANTONIO 

DA SILVA NETO pela prática, em tese, do delito previsto no art. 21 do 

Decreto-Lei 3.688/41, por fatos ocorridos em 28/06/2014.

No caso em específico, o preceito secundário do delito estabelece uma 

pena privativa de liberdade compreendida entre 15 (quinze) dias a 03 

(três) meses.

A denúncia foi recebida no dia 20/02/2015 e, decorridos mais de 03(três) 

anos até a presente data, o processo ainda não se findou, de forma que 

houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que decorrido o prazo 

prescricional previsto na legislação penal pátria.

Ante o exposto, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu OTÁVIO 
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ANTONIO DA SILVA NETO.

Desnecessária intimação pessoal do acusado quanto à sentença de 

extinção da punibilidade, nos termos do art. 1.387 da CNGC Judicial.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações necessárias e 

recolha-se o mandado de prisão eventualmente expedido nos autos.

Havendo fiança prestada ou dinheiro de alienação antecipada de bens, 

determino a devolução ao acusado, devendo ser intimado via advogado, 

pessoalmente ou por edital para indicar conta bancária para expedição do 

alvará eletrônico no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, decreto o perdimento em favor do Conselho da Comunidade 

desta Comarca, em aplicação analógica do art. 346 do Código de Processo 

Penal.

Havendo bens móveis lícitos apreendidos, determino a intimação do 

acusado via advogado, pessoalmente ou por edital para retirada no prazo 

de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o 

perdimento e determino a destruição ou doação entidades beneficentes, 

conforme o estado de conservação, certificando-se nos autos.

Em caso de outros bens não abrangidos pelas determinações acima, 

venham conclusos para destinação.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100712 Nr: 2468-90.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacil Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes à intimação do patrono para que apresente o endereço 

da testemunha, no prazo de 10 (dez) dias, conforme requerido e deferido 

em audiência instrutória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110507 Nr: 247-03.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BOMFIM FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Machado de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 11.048-B

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia, para ABSOLVER ADENILSON BOMFIM FERREIRA 

MARTINS, já qualificado nos autos, da imputação do delito previsto no 

artigo 329 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP e 

CONDENÁ-LO incurso nas penas previstas no art. 147, caput, art. 150, 

§1º, ambos do Código Penal e nas penas previstas no art. 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, com as disposições da Lei 11.304/06. Desta feita, 

passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2892-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, VI, da CNGC, e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos à intimação da defesa 

para manifestar-se acerca do cálculo de pena de ref. 227.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179712 Nr: 8929-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Soares Ribeiro, José Carlos da Silva, 

Edirson Coelho Martins, Lázaro Teofilo de Souza, Wilson da Silva, Hélio 

Rodrigues da Silva, Jailton Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Visto.

DESIGNO o dia 14 de novembro de 2018, às 15h00min, para realização de 

audiência admonitória. Oficie-se ao Juízo de origem informando os dados 

da presente carta precatória e a data agendada para realização da ato 

deprecado.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 179712 Nr: 8929-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Soares Ribeiro, José Carlos da Silva, 

Edirson Coelho Martins, Lázaro Teofilo de Souza, Wilson da Silva, Hélio 

Rodrigues da Silva, Jailton Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos, etc. I. Considerando a ocorrência 

acima, REDESIGNO a audiência admonitória para o dia 14 de dezembro de 

2018, às 17h40min. III. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a nova 

data agendada. IV. INTIMEM-SE os reeducandos. V. Inexistindo qualquer 

alegação de nulidade, saem os presente intimados. VI. Cumpra-se e 

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170619 Nr: 5036-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maikon Sulivan Santana Oliveira, Cristiane de 

Souza Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 Vistos, etc.

Considerando a certidão acostada aos autos, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 25 DE JUNHO DE 2019 às 15h30min, com vistas à 

inquirição da testemunha CLAYTON QUEIROZ DE MOURA e da vítima 

CELMA CRUZ BARROS.

Intimem-se a testemunha, a vítima, o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144737 Nr: 5584-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alison Alex Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 V – DISPOSTIVO 43.Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE 

a denúncia para, CONDENAR o acusado ALISON ALEX SILVA SANTOS, 

brasileiro, solteiro, nascido em 05/02/1999, natural de Pontes e 

Lacerda/MT, filho Alex Pereira dos Santos e Maria Aparecida Leite da 

Silva, inscrito no CPF sob o nº 061.698.191-03, portador do Rg. n° 

295138-9, como incurso nas sanções previstas no art. 180, caput; art. 

307, caput, ambos do código penal; art. 16, caput, da lei nº 10.826/2003, 

na forma do art. 69 do código penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001626-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRA MOREIRA AQUINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de janeiro de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROBERTO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO OAB - TO5707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SANTANA BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002573-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GOMES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR LEONEL DE MENEZES (REQUERIDO)

ROMILDA KAGUEAMA DE MENEZES (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU FAVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001923-95.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FISCHER & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT0004588A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora do inteiro teor do despacho, que 

segue: DESPACHO Numero do Processo: 1001923-95.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: FISCHER & CIA LTDA EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Dê-se vistas ao autor para que, 

em dez dias, dê andamento ao feito. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 4 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos patronos da parte autora para apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81597 Nr: 1748-18.2018.811.0014

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Soares da Silva, Talita Tereza Costa 

Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:OAB/MT 5388/O
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 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

e de aplicação de medidas cautelares formulado pelo acusado NATANAEL 

SOARES DA SILVA, mantendo a prisão desse, vez que permanecem 

presentes os requisitos que deram ensejo a decretação da prisão 

preventiva.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81713 Nr: 1808-88.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Gregorio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aveline Gail Calixto - 

OAB:OAB/MT 13.476

 Diante do exposto, permanecendo inalterados os fatos que justificaram a 

decretação da prisão cautelar, nos termos do art. 312, do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva.Sem prejuízo, NOTIFIQUE-SE o Delegado de Polícia local para o 

envio do inquérito policial concluído, uma vez que já decorrido o prazo de 

10 (dez) dias da prisão do increpado (CPP, art. 10), se o caso, assim 

como o parquet para oferecimento da denúncia, em cinco (05) dias, nos 

termos do art. 46, do CPP.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75449 Nr: 1239-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Jaqueline da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Lopes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsander da Silva Oliveira - 

OAB:22959, Valtércio Teixeira de Oliveira - OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:MT/ 12.562

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para, no prazo 

legal, apresentar as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77988 Nr: 140-82.2018.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdimira Brito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Moraes de 

Souza - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:OAB/MT 3533-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), de que estes 

autos foram desarquivados e que estarão a disposição por 15(quinze) 

dias após esse período retornará ao arquvo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80194 Nr: 1111-67.2018.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenita Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Miranda, Euripides Édio Martins, Vilma 

Nunes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 19/02/2019, às 13hs, neste Juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos-CEJUSC. Certifico ainda, que, remeto os autos ao setor 

competente para as intimações pertinentes.

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81417 Nr: 2162-56.2018.811.0033

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDSJDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119

 Visto.

A servidora arguida compareceu ao feito às fls. 364 e requereu a juntada 

ao feito dos documentos de fls. fls. 365/368 e, ainda, o sobrestamento do 

feito até o findar do incidente de insanidade mental.

É o resumo do necessário.

Decido.

Defiro a juntada da prova documental de fls. 365/368 conforme requerido 

na petição de fls. 364.

De outro lado, indefiro o pedido de sobrestamento do feito de fls. 364, 

posto que não foi carreado ao feito qualquer documento comprobatório da 

distribuição/protocolo de incidente de insanidade mental, até o presente 

momento que possa, eventualmente, justificar a sobrestamento do feito.

Assim, escoado o prazo da defesa para a apresentação das provas que 

pretende produzir, não tendo a servidora requerido a produção de prova 

testemunhal, todavia, entendendo a Comissão ser necessária a produção 

de prova testemunhal, cujo rol encontra-se declinado no termo de 

deliberação de fls.361, designo audiência para o dia 23/01/2019 ás 14:00, 

oportunidade em que se procederá o interrogatório da arguida.

 Intime-se.

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82162 Nr: 2403-30.2018.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PRESSI, VIVIANE CRISTINA HUL PRESSI, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA, CLÁUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, FERTILIZANTES 

HERINGER S/A, RICHARD BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA APARECIDA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7.330, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, IONARA 

SANTOS DA SILVA, 6812/B, na qualidade de advogado (a), para 

devolução destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29692 Nr: 439-46.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR DE PAULA MASCHIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29377 Nr: 126-85.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE MAIQUE DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo executado, f. 145/150, vez que 

inexiste oposição por parte da executada, f. 152.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 1196-64.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE FERREIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Intimem-se as partes para manifestação acerca do laudo pericial de f. 

113/127, no prazo de 15 (quinze) dias e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31645 Nr: 2401-07.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de Concessão de Auxílio 

Doença, inicialmente formulado por NILSON LIMA em face INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio 

doença, no valor de um salário mínimo, tendo por termo inicial a data do 

ajuizamento da ação, acrescidas as parcelas vencidas de correção 

monetária, desde a data em que cada parcela se tornou devida, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, adotando-se o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de 

mora são fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a 

partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês.JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a autarquia ré, ainda, ao pagamento dos 

honorários do advogado da parte autora, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas vencidas até o 

momento da prolação desta sentença), a teor do que dispõe a Súmula 111 

do STJ. Fundamento o referido percentual, de acordo com o artigo 85, §2º, 

do CPC/2015.Transitada em julgado, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 06 de dezembro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21328 Nr: 1175-69.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24501 Nr: 1742-66.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29697 Nr: 444-68.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVINA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29319 Nr: 68-82.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE QUIRINO BEZERRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto-Requerido à imediata implantação do benefício da aposentadoria 

por idade rural à parte requerente no equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, que se deu em 

13/12/2010. Atendendo ao disposto nos itens 6.17.1 e 6.17.2 da CNGC, 

especifico novamente as informações abaixo, necessárias à implantação 

do benefício:I – Nome do Segurado: JOSUÉ QUIRINO BEZERRA.II – 

Benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.III – Número do 

benefício: 1566786026..III – Renda mensal atual: R$ 0,00.IV – Data de início 

do benefício: data do ajuizamento da ação (23/12/2010);V – Renda mensal 

inicial: Valor referente a um salário mínimo nacional.Encaminhe-se também 

os documentos indicados no Capítulo 02, Seção 06, Item 2.6.5, da CNGC, 

in verbis:Na expedição de ofícios determinando a implantação de 

benefícios e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, 

deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados:I - do endereço do autor;II - 

da cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS;III - da cópia da 

certidão de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na 

impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o autor da 

ação (....Extingo o Processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.A correção monetária, aplicada 

desde a data em que cada parcela se tornou devida, deve ser feita com 

base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, para fins de 

correção monetária deverá ser adotado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E).Os juros de mora são fixados em 1% ao mês, a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando serão 

reduzidos para 0,5% ao mês. Condeno a autarquia ré, ainda, ao 

pagamento dos honorários da advogada do autor, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas vencidas 

até o momento da prolação desta sentença).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29588 Nr: 336-39.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51509 Nr: 676-12.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES 

PODER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29544 Nr: 292-20.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO CASADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61613 Nr: 2540-17.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA SOFIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29287 Nr: 36-77.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29372 Nr: 121-63.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTIN TENFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29585 Nr: 333-84.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE CARDOSO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 13663 Nr: 2973-70.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o 

Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação. 

Neste caso, determino seja transferida para a conta única, vinculando o 

valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, intime-se o 

Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 791, III, 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65903 Nr: 2224-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA TRIUNFO LTDA, KELY FERNANDA 

BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS, ALESANDRA BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:22736/O

 Visto,

Defiro o pedido da parte requerida de f. 102/104.

Procedi, nesta data, à retirada da restrição efetivada às f. 93/94.

Após intimação da parte requerida, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59626 Nr: 1201-23.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Visto.

O acusado, citado, ofereceu resposta à acusação, mas apenas para 

impugnar, em defesa meritória, os fatos narrados pelo Ministério Público. 

Entretanto, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar a alegação da defesa.

 Em outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do acusado, na forma do artigo 397 do CPP, já que os autos não permitem 

a constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no 

referido dispositivo legal.

Sob ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que 

idoneidade das alegações das partes ainda depende da instrução 

probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a exigir a extinção da 

ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/02/2019, às 

13:30 horas.

Intimem-se as partes, testemunhas e o Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28656 Nr: 2535-68.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVÔNIO PAULO BRUSTOLIN, NEOMARA 

APARECIDA GIACHINI BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 2535-68.2010.811.0033

Cód. 28656

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO em face de LIVÔNIO PAULO 

BRUSTOLIN, todos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 52 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Intimado, o executado concordou com o pleito de desistência, consoante 

se observa de sua manifestação à fl. 68/69.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Levanta-se eventuais penhoras e/ou quaisquer outros atos constritivos 

porventura efetuados nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 17 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29062 Nr: 2941-89.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVV, WAV, ANVP, JLV, WP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, CARLOS MELO DA SILVA - OAB:9956/MS, RONALDO 

AIRES VIANA - OAB:6904/MS

 Visto.

Inicialmente, certifique-se se o requerido Weber Augusto Varrasquim foi 

intimado para apresentar contestação, conforme determinado na decisão 

de fls. 99/100. Em caso de resposta negativa, promova-se a respectiva 

intimação.

Com o decurso do prazo, sem apresentação de contestação, 

certifique-se. Se apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob 

pena de indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 52777 Nr: 2162-32.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS VARASQUIM, FLAVIO ANTONIO TESSARI 

DOS SANTOS, DILETA TESSARI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VITÓRIO VARRASQUIM, AKEBER 

NAZARET VARRASQUIM PAVON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Vistos. (...) Com tais considerações, rejeito os embargos de 

declaração.Para não restarem dúvidas, embora, entenda não ser matéria a 

ser discutida a via embargos, analiso o pleito dos embargantes.(...) 

Todavia, a fim de evitar qualquer nulidade, intime-se o perito nomeado para 

que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da necessidade dos 

documentos reclamados pela parte embargante, originais dos contratos 

empresariais firmados pelo “de cujus”, Vitório Varrasquim, existentes na 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul.De outro lado, 

despiciente se mostra qualquer manifestação em relação ao parecer 

técnico apresentado pelo embargado, já que determinada nova perícia.Por 

fim, cumpra-se conforme determinado às fls. 343/345, logo, intimem-se as 

partes para manifestarem-se no prazo de 05 dias acerca do valor 

pleiteado a título de honorários periciais (fls. 385/386).Se concordes, o 

valor deverá ser depositado judicialmente, autorizando o pagamento de 

50% a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente 

ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, §4º).Intimem-se as partes 

para providenciarem os documentos requeridos pelo perito, item 05 de fls. 

385/386.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 83288 Nr: 2804-29.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE VITÓRIO VARRASQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS VARASQUIM, FLAVIO ANTONIO 

TESSARI DOS SANTOS, DILETA TESSARI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIL BENITES DE ZAMBUJA - 

OAB:13994, RONALDO AIRES VIANA - OAB:6904/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.(...)Isto posto, INTIME-SE, via DJe, o advogado subscritor da exordial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emende a petição inicial para 

adequar o valor da causa ao importe de R$ 5.127.948,00 (cinco milhões, 

cento e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais) recolhendo, 

na oportunidade, as custas complementares.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se. Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64879 Nr: 1607-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58957 Nr: 728-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9.744/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 33445 Nr: 1635-17.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, FELIPE AUGUSTO STUKER - OAB:15536/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511 - MT

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 3804-98.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODS, BADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/O, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A parte autora mudou de endereço sem comunicar o Juízo, conforme se 

denota da petição de f. 23, sendo considerada válida a tentativa de 

intimação no endereço informado nos autos.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar a providência 

prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o 

autor não promoveu os atos e as diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69777 Nr: 1006-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 705 de 975



 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, impulsione os autos, tendo 

em vista a consulta positiva ao IRPF do executado.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-91.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (EXEQUENTE)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CORDEIRO MARCONDES OAB - MT0010047A (ADVOGADO(A))

TERCIO BENDE RODRIGUES OAB - MT9460/O (ADVOGADO(A))

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO(A))

IVALDIR PAULO MUHL OAB - PR14573 (ADVOGADO(A))

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GUARDADO RODRIGUES (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO(A))

MARCAL YUKIO NAKATA OAB - MT8745/B (ADVOGADO(A))

FILIPE BRUNO DOS SANTOS OAB - MT17327/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT0010962A (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000807-91.2018.8.11.0033 Deprecante: 1ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino – MT Proc. de origem: 1406-98.1999.811.0005 – 

Código 8503 DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010] Vistos em 

correição. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as cópias do 

mandado e da contrafé, como fiéis reproduções dos originais. 2. Após, 

observadas as formalidades legais, encaminhe-se o resultado à comarca 

de origem com as homenagens de estilo. 3. Não havendo requerimentos, 

arquive-se. São José do Rio Claro, 10 de dezembro de 2018. (documento 

assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000612-09.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL SCARPIN OAB - SP38302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DOS SANTOS (REQUERIDO)

ONDINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000612-09.2018.8.11.0033 Deprecante: 3ª Vara Cível da 

Comarca de Guarulhos – SP Proc. de origem: 1006579-61.2017.8.26.0224 

DESPACHO – MERO EXPEDIENTE – [1011010] Vistos em correição. 1. 

Acolho o pedido de ID 16849688, dado o caráter itinerante da missiva e 

porque recolhidas as custas processuais [Guia de Recolhimento ID 

18949993]. Por conseguinte, cumpra-se conforme o deprecado, 

observado o endereço descrito no ID 16849690, servindo as cópias do 

mandado e da contrafé, como fiéis reproduções dos originais. 2. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens de estilo. São José do Rio Claro, 10 de dezembro de 2018. 

(documento assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69895 Nr: 1059-48.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 2157-39.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO-ME, JULIANA 

BINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66119 Nr: 2386-62.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERB, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se acerca da Decisão de fls. 40, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63270 Nr: 759-23.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO, IRACEMA PALOSKI 

VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:1,906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência de conciliação no Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 

27/02/2019 às 13:30 horas, bem como informo a Vossa Senhoria para que 

proceda com o pagamento das guias, conforme solicitação de fl. 223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32322 Nr: 508-44.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE SOUZA NETO - ME, SEBASTIÃO 

RODRIGUES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 1640-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMARA DA SILVA ASSIS, JOÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que no prazo de 5 dias se manifeste nos autos de fls. 89, item C, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31657 Nr: 2413-21.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOMESSO SANCHES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

apresentar suas Contrarrazões no lapso temporal de 15 (quinze) dias nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76991 Nr: 243-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE 

APARECIDA COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT, SERVIO TÚLIO DER BARCELOS - OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca da Decisão de fls. 123, item B, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27779 Nr: 1657-46.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MOREIRA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA TIEPPO ROSSI - 

OAB:7923/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24304 Nr: 1541-74.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido de buscas de endereço do cônjuge do executado junto 

aos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, pois em que pese a afirmação 

do autor de que esgotou os meios de localizá-la, verifico que a carta 

expedida à fl.137 consta como não entregue em razão da insuficiência do 

endereço.

 2. Expeça-se carta precatória à Comarca de Cambará - PR com a 

finalidade de intimação da esposa do executado, acerca da penhora e 

avaliação de fls. 106 e 115, no endereço informado à fl. 136 (Rua Otávio 

Rodrigues Ferreira Filho, próximo ao Clube Norte, Cambará – PR, telefone 

(43) 3532 3130).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22307 Nr: 2169-97.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CERVANTES, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para indicar providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do cumprimento de sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 1499-78.2016.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE DE SOUZA NUNES, ANTONIO MARCOS 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, através de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação e 

documentos juntados às fls. 85/89.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 5661 Nr: 118-79.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA 477 LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, SÔNIA MARIA 

FERREIRA, WALTER TRABACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA 

- OAB:9089/MT, JEAN LUIZ TEIXEIRA - OAB:4.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - OAB:17327, MARÇAL 

YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O
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 Vistos etc.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intime-se, via DJe, o advogado do embargado para, querendo, em 5 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de fls. 

161/162.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76729 Nr: 69-23.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Vistos em correição.

1. Resta prejudicada a realização da audiência designada para o próximo 

dia 19 (dezenove) de dezembro de 2018, às 13h00min, tendo em vista o 

teor da Portaria n. 1420/2018-PRES, disponibilizada no DJe 10379 de 

21-11-2018, em que o Presidente do Tribunal de Justiça em substituição 

legal fixou o horário de expediente das unidades administrativas e 

judiciárias da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 19-12-2018, das 7hs 

às 14hs.

REDESIGNO, por isso, a audiência anteriormente designada para às 

14h00min, modificando tão somente o horário em que a solenidade 

processual ocorrerá que passa a ser às 09h30min.

 2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o réu Massao Paulo Watanabe para comparecer à audiência 

designada.

b) Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu para 

comparecimento na audiência designada.

c) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

d) Ciência ao Ministério Público Estadual.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28700 Nr: 2579-87.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLAR SEBALDO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Quarta Vara Criminal do Fórum de Lucas do Rio Verde/MT, no 

dia 05/02/2019 às 16:40 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76027 Nr: 3774-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO, LUZIA 

MACHADO PRESSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

fornecer os dados bancários da conta em que será expedido o alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29666 Nr: 413-48.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação previdenciária julgada procedente para conceder ao 

Requerente aposentadoria por idade rural.

Requerido cumprimento da sentença, o INSS não se opôs (fl. 182-v).

Ato contínuo, foram expedidos RPV em favor do exequente e de seu 

patrono (fls. 192/193).

Petição do exequente postulando pela extinção da execução (fl. 207).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução (cumprimento de sentença) deve ser extinta, ante a 

satisfação da obrigação pelo devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

942 c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Na espécie, constata-se por meio dos Ofícios de fls. 194/195, que a 

Autarquia Federal pagou integralmente o valor do crédito previdenciário, 

de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, e artigo 513, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente cumprimento 

de sentença, ante o pagamento da obrigação pelo executado.

Isento de custas, despesas processuais e verbas honorárias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na 

distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27800 Nr: 1678-22.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA DIAS DE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação previdenciária julgada procedente para conceder à 

Requerente auxílio-maternidade.

Requerido cumprimento da sentença, o INSS não se opôs (fl. 201-v).

Ato contínuo, foram expedidos RPV em favor da exequente e de seu 

patrono (fls. 206/207).

Petição da exequente postulando pela extinção da execução (fl. 217).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução (cumprimento de sentença) deve ser extinta, ante a 

satisfação da obrigação pelo devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

942 c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, verbis:
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“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Na espécie, constata-se por meio dos Ofícios de fls. 208/209, que a 

Autarquia Federal pagou integralmente o valor do crédito previdenciário, 

de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, e artigo 513, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente cumprimento 

de sentença, ante o pagamento da obrigação pelo executado.

Isento de custas, despesas processuais e verbas honorárias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na 

distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29328 Nr: 77-44.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GOTARDO DE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação previdenciária julgada procedente para conceder à 

Requerente aposentadoria por idade rural.

Requerido cumprimento da sentença, o INSS não se opôs (fl. 174-v).

Ato contínuo, foram expedidos RPV em favor da exequente e de seu 

patrono (fls. 186/189 e 191/192).

Petição da exequente postulando pela extinção da execução (fl. 202).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução (cumprimento de sentença) deve ser extinta, ante a 

satisfação da obrigação pelo devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

942 c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Na espécie, constata-se por meio dos Ofícios de fls. 193/194, que a 

Autarquia Federal pagou integralmente o valor do crédito previdenciário, 

de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, e artigo 513, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente cumprimento 

de sentença, ante o pagamento da obrigação pelo executado.

Isento de custas, despesas processuais e verbas honorárias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na 

distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22397 Nr: 2265-15.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO LOPES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de ação previdenciária julgada procedente para conceder ao 

Requerente aposentadoria por invalidez.

Requerido cumprimento da sentença, homologaram-se os cálculos 

trazidos pelo INSS em impugnação ao cumprimento de sentença.

Ato contínuo, foram expedidos RPV em favor do exequente e de seu 

patrono (fls. 144/145).

Petição do exequente postulando pela extinção do feito (fl. 155).

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução (cumprimento de sentença) deve ser extinta, ante a 

satisfação da obrigação pelo devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

942 c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Na espécie, constata-se por meio dos Ofícios de fls. 146/147, que a 

Autarquia Federal pagou integralmente o valor do crédito previdenciário, 

de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, e artigo 513, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente cumprimento 

de sentença, ante o pagamento da obrigação pelo executado.

Isento de custas, despesas processuais e verbas honorárias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com baixa na 

distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63475 Nr: 860-60.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDECIR POLIDORIO, JOSÉ VALDECIR 

POLIDÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fl. 129 e, por consequência, determino a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o 

artigo 921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Transcorrido o prazo, independentemente de conclusão, intime-se o 

exequente, através de seus advogados, para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

3. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

forense e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 14643 Nr: 3447-41.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 
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OAB:5082/MT, Leonardo Rossato - OAB:8810-B/MT, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, Thiago Domingues Siqueira - 

OAB:11004-B/MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fl. 190 e, por consequência, determino a suspensão 

do feito até 27.12.2018.

2. Decorrido o lapso temporal, intime-se o Exequente, através de seu 

advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 9041 Nr: 811-39.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIDNEI CERVANTES, ROSANGELA FREIRE 

MUNHOZ CERVANTES, ARLEY CERVANTES DONATO, ADILSON 

CERVANTES, ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES, SONIA MARIA 

CORDEIRO CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - 

OAB:33490, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:OAB/MT 16.528

 Vistos etc.

1. Como o acolhimento do recurso de embargos de declaração podem 

implicar modificação à decisão embargada, mister a observância do 

contraditório, a teor do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se, via DJe, os advogados dos embargados para, querendo, em 

5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de fls. 

546/551 e 552/555.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 1814-09.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de NILDO RAMOS DOS SANTOS.

 Petição de fl. 26 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 26], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69587 Nr: 877-62.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA MANUELY DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de RAISA MANUELY DA SILVA 

GOMES.

 Petição de fl. 10 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 10], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50973 Nr: 76-88.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE ALCANTARA FRANCA COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MANTOVANI DOS 

SANTOS NUNES - OAB: 12.363-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de LEIDE ALANTARA FRANCA 

COMERCIO.

 Petição de fl. 21 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 
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31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 21], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67535 Nr: 3112-36.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES LUFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de MARIA INES LUFT.

 Petição de fl. 42 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 42], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 418-60.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMIRO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ –MT em desfavor de ADELMIRO CAETANO.

 Petição de fl. 09 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 09], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68731 Nr: 284-33.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 

SERGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o aludido acordo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.

No entanto, em razão de o acordo entabulado prever parcelamento da 

dívida, determino a suspensão do presente cumprimento de sentença até 

a sua quitação (05/10/2020), nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, ou manifestação da parte exequente, nos termos do 

parágrafo único do referido artigo.

2. Decorrido o prazo requerido, o qual encerra em 05/10/2020, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do 

cumprimento do acordo.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71070 Nr: 1705-58.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE MARQUES DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ-MT em desfavor de REGIANE MARQUES DE OLIVEIRA 
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DA SILVA.

 Petição de fl. 19 informa o pagamento integral do débito, bem como requer 

a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 19], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e artigo 90, § 3º 

do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73503 Nr: 2743-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO a postulação da parte autora de fl. 41 [busca de endereços 

via Bacenjud e Infojud], porque, compulsando os autos, verifico que a 

requerida já foi citada (fl. 28), sendo apreendido um dos veículos objeto da 

demanda (fl. 29), restando pendente de busca e apreensão somente o 

veículo descrito à fl. 04.

2. Outrossim, DETERMINO a restrição judicial do veículo marca Ford, 

modelo Fiesta Sedan 1.6 flex, ano e modelo 2009, cor preta, chassi 

9BFZF54P798416934, placa NPH7218, na base de dados do Renavam, por 

meio do Sistema Renajud, em observância ao art. 3º, § 9º, do Decreto-lei 

nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo comprovante de 

inclusão de restrição veicular acompanha a presente decisão.

3. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, postule o que entender de direito, dando regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 1466-88.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro o pleito de fl. 119 (bloqueio da circulação, licenciamento e 

transferência doe veículo), visto que ainda não foi efetivada a citação do 

executado, bem como pelo fato de o presente processo não se tratar de 

título envolvendo alienação fiduciária, não sendo, portanto, abrangida pelo 

Decreto-Lei nº 911/69.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

regular prosseguimento ao feito, trazendo aos autos o endereço dos 

executados, sob pena de extinção.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61770 Nr: 2626-85.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MALCINÉIA MENEZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se, via DJe, a patrona da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30609 Nr: 1364-42.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO D'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR, NELSON PILLA FILHO - OAB:41.666/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido de fls. 216 [citação por edital], diante do esgotamento 

das diligências para citação do executado.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Anote-se que as intimações da parte exequente deverão ser realizadas 

na pessoa da advogada Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis.

 b) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, contendo, apenas, a indicação do 

exequente, o nome do devedor, a quantia devida de acordo com os 

valores atualizados, a natureza da dívida, o prazo e o endereço da sede 

do juízo.

c) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

 3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 1714-30.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A

 Vistos em correição.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para que, em 5 (cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 668 Nr: 142-30.1997.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO VENÂNCIO, LUIZ CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente 

à fl. 146, para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e 

penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, bem como 

veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de renda dos 

executados, vez que citados, não liquidaram o débito.Com efeito, a 

orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, 

firmada em precedentes julgados sob o rito do art. 543-C, do Código de 

Processo Civil de 1973, assentou que a apreensão judicial de dinheiro, 

bens móveis e imóveis mediante os sistemas eletrônicos (Sistemas 

BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), passou a ser medida primordial, 

independentemente da demonstração de necessidade de esgotamento de 

diligências relativa à inexistência de outros bens em nome do executado.2. 

Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Restando 

exitosa a penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da Conta de 

Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos de busca, 

bloqueio e transferência do sistema Bacenjud, para as providências 

pertinentes. Após, lavre-se o respectivo termo e intimem-se os devedores, 

prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.b)Intime-se, via 

DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre o incluso resultado dos Sistemas BacenJud, 

RenaJud e InfoJud, requerendo o que entender de direito;c)Arquivem-se, 

em pasta própria, as declarações de ajuste anual dos executados, 

intimando-se o exequente e certificando-se a ocorrência, a teor do art. 

477, da CNGC.d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57767 Nr: 11-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ROBERTO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:19.645-A OAB/MS, ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, responda aos embargos de fls. 60/62, nos 

termos do art. 702, § 5º, do CPC.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52556 Nr: 1888-68.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido de fls. 119 [citação por edital], diante do esgotamento 

das diligências para citação do executado.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação, fixando-o pelo prazo de 30 

(trinta) dias no átrio do fórum, contendo, apenas, a indicação do 

exequente, o nome do devedor, a quantia devida de acordo com os 

valores atualizados, a natureza da dívida, o prazo e o endereço da sede 

do juízo.

b) Decorrido o prazo editalício, e não sendo efetuado o pagamento, 

tampouco garantida a execução, conclusos para nomeação de curador 

especial.

 3. Publique-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000806-09.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISSAMU ONO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000806-09.2018.8.11.0033 Tipo Ação: Execução Título 

Extrajudicial Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Ouro Verde De Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT (atual 

denominação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT) Executado(a/s): 

Issamu Ono Vistos em correição. 1. RECEBO a presente Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 784 do CPC/2015. 2. 

FIXO, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa, na forma do artigo 827 do CPC/2015, os quais, na 

hipótese de pronto pagamento do valor exequendo, serão reduzidos pela 

metade (artigo 827, § 1º, do CPC/2015). 3. DEIXO de designar audiência 

preliminar de conciliação, porque inaplicável no rito do processo em 

questão. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: a) 

CITE(M)-SE o(s) executado(s) para que, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, pague(m) o valor exequendo, devidamente acrescido 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena 

de serem imediatamente penhorados e avaliados tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça 

as cautelas devidas para que não sejam penhorados bens de terceiros 

(CPC/2015, art. 829). Conste, no mandado executório, a ressalva de que o 

pagamento no prazo assinalado – 03 (três) dias – implicará na redução 

pela metade da verba honorária (CPC/2015, art. 827, § 1º) e que o(s) 

devedor(es) poderá(ão) pagar o valor exequendo depositando em juízo 

apenas 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, 

acrescidos apenas de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC/2015, art. 916), observado que a opção pelo 

parcelamento implica renúncia ao direito de opor embargos (CPC/2015, art. 

916, § 6º). Na oportunidade, destaque que, caso queiram, poderão ajuizar 

Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 do Código de Processual Civil de 2015, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (CPC/2015, art. 914); b) INEXISTINDO 

PAGAMENTO E HAVENDO PENHORA, intime(m)-se o(s) executado(s) na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (artigo 841, §§ 1º e 2 do 

CPC/2015), dando-lhe(s) ciência da penhora, com as advertências do art. 

841, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Se o bem penhorado for imóvel, intime-se 

também o(s) cônjuge(s) do(s) executado(s), salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC/2015); c) NÃO 

ENCONTRANDO BENS PARA PENHORA, intime(m)-se o(s) devedor(es), 

via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, indique(m) quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, acompanhado da prova de propriedade, sob pena de sua 

omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, 

inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC/2015); d) SE NÃO ENCONTRADO(S) 

O(S) DEVEDOR(ES), com fundamento no artigo 830 do CPC/2015, 

determino que desde já proceda a arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. Na sequência, o Oficial de Justiça deve 

proceder na forma prevista do § 1º, do art. 830 do CPC/2015. São José do 

Rio Claro/MT, 10 de dezembro de 2018. (documento assinado 
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eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000356-66.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MAZETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETI PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000356-66.2018.8.11.0033 Vistos em correição 1. Recebo a 

petição inicial, porque, para além de acordo com os requisitos do art. 319 

do CPC, foram recolhidas as custas processuais de distribuição [Guia de 

Recolhimento ID 14539127]. 2. Por conseguinte, nos termos dos artigos 

334 e 695, ambos do CPC, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para que 

seja designada sessão de mediação e conciliação. 3. Designada a 

sessão, (i) cite-se o(a) requerido(a) para que compareça a audiência 

designada acompanhado de seu procurador. Conste do mandado de 

citação a expressa advertência de que o não comparecimento da parte 

requerida importará em confissão e revelia, bem como, em não havendo 

conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da data da audiência de conciliação ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, oferecer 

contestação por petição, (ii) intime-se, por mandado, a Requerente para 

que compareça a audiência designada. CIENTIFIQUEM-SE as partes de que 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensor público, 

conforme artigo 334, parágrafo 9º do Código de Processo Civil, bem como 

cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com 

arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do 

Estado. São José do Rio Claro, 10 de dezembro de 2018. (documento 

assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000798-32.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Panjapi Comércio Agropecuário Ltda (Pap Rações Ltda) 

Requerido: Karru Comércio e Representações Ltda - ME Vistos em 

correição. 1. Trata-se de Ação Monitória objetivando a condenação do 

Requerido ao pagamento de R$ 12.968,00 (doze mil, novecentos e 

sessenta e oito reais), fruto do inadimplemento de duplicatas e cheques 

prescritos. Custas processuais recolhidas (Id. 16926180, pág. 1/2). 2. A 

prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC/2015, arts. 700 e 

701), DEFIRO a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada na inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701, caput), ficando a parte 

requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de 

oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE no 

mandado que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no 

prazo de cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 

701, § 2º), bem como que, independentemente de prévia segurança do 

juízo, poderá opor, nos próprios autos, no prazo do art. 701, embargos à 

monitória. 3. Intime-se e se cumpra. São José do Rio Claro, 10 de 

dezembro de 2018. (documento assinado eletronicamente) Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000799-17.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FELIPE SANTIAGO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000799-17.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Monitória 

Requerente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde 

de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT Requerido: Marcos Felipe 

Santiago. Vistos em correição. 1. Trata-se de Ação Monitória objetivando a 

condenação do Requerido ao pagamento de R$ 29.389,14 (vinte e nove 

mil, trezentos e oitenta e nove reais e catorze centavos), quantia essa que 

representa saldo remanescente de venda extrajudicial de bem alienado 

fiduciariamente nos autos do processo nº 1465-69.2017.811.0033 (Código 

70627). Custas processuais recolhidas. 2. A prova até aqui produzida 

evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui 

documentos com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes 

os requisitos legais (CPC/2015, arts. 700 e 701), DEFIRO a expedição de 

mandado para determinar que a parte demandada pague à parte autora a 

quantia pleiteada na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701, caput), ficando a parte requerida isenta do pagamento das 

custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado 

(CPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE no mandado que, não havendo 

cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de cumprimento, 

constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), bem como 

que, independentemente de prévia segurança do juízo, poderá opor, nos 

próprios autos, no prazo do art. 701, embargos à monitória. 3. Intime-se e 

se cumpra. São José do Rio Claro, 10 de dezembro de 2018. (documento 

assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-69.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO CLARO TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

OSMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000802-69.2018.8.11.0033 Tipo Ação: Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 

Ouro Verde De Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT (atual 

denominação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT) Executado(a/s): Rio 

Claro Turismo Ltda Osmar Nunes da Silva Vistos em correição. 1. RECEBO 

a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 

784 do CPC/2015. 2. FIXO, de plano, os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor dado à causa, na forma do artigo 827 do 

CPC/2015, os quais, na hipótese de pronto pagamento do valor 

exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 827, § 1º, do CPC/2015). 

3. DEIXO de designar audiência preliminar de conciliação, porque 

inaplicável no rito do processo em questão. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) CITE(M)-SE o(s) executado(s) 

para que, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, pague(m) o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados e 

avaliados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução, 

tomando o Oficial de Justiça as cautelas devidas para que não sejam 

penhorados bens de terceiros (CPC/2015, art. 829). Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado – 03 

(três) dias – implicará na redução pela metade da verba honorária 

(CPC/2015, art. 827, § 1º) e que o(s) devedor(es) poderá(ão) pagar o 

valor exequendo depositando em juízo apenas 30 % (trinta por cento) do 

valor da dívida (valor principal + custas + honorários) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos apenas de 
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correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC/2015, art. 916), observado que a opção pelo parcelamento implica 

renúncia ao direito de opor embargos (CPC/2015, art. 916, § 6º). Na 

oportunidade, destaque que, caso queiram, poderão ajuizar Embargos à 

Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 do Código 

de Processual Civil de 2015, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (CPC/2015, art. 914); b) INEXISTINDO PAGAMENTO E HAVENDO 

PENHORA, intime(m)-se o(s) executado(s) na pessoa de seu advogado, 

ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (artigo 841, §§ 1º e 2 do CPC/2015), dando-lhe(s) 

ciência da penhora, com as advertências do art. 841, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015. Se o bem penhorado for imóvel, intime-se também o(s) 

cônjuge(s) do(s) executado(s), salvo se forem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do CPC/2015); c) NÃO 

ENCONTRANDO BENS PARA PENHORA, intime(m)-se o(s) devedor(es), 

via correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, indique(m) quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos 

valores, acompanhado da prova de propriedade, sob pena de sua 

omissão ser considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, 

inciso V, c/c 847, § 2º, ambos do CPC/2015); d) SE NÃO ENCONTRADO(S) 

O(S) DEVEDOR(ES), com fundamento no artigo 830 do CPC/2015, 

determino que desde já proceda a arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução. Na sequência, o Oficial de Justiça deve 

proceder na forma prevista do § 1º, do art. 830 do CPC/2015. São José do 

Rio Claro, 10 de dezembro de 2018. (documento assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-14.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000159-14.2018.8.11.0033 AUTOR: MARIA JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-95.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORRAYNE INACIA SANTOS OAB - MG0138605A (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000173-95.2018.8.11.0033 AUTOR: GIVALDO 

RODRIGUES REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

7 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000171-28.2018.8.11.0033 AUTOR: ANTONIO MIGUEL 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Apresentar contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

7 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-61.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Face a ausência de Tempo Hábil para dar fiel cumprimento aos autos bem 

como com o despacho Judicial redesigno a audiência antes marcada para 

o dia 13 de dezembro, para o dia 31 de janeiro de 2019, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-46.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Face a ausência de Tempo Hábil para dar fiel cumprimento aos autos bem 

como com o despacho Judicial redesigno a audiência antes marcada para 

o dia 13 de dezembro, para o dia 31 de janeiro de 2019, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-86.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS No. 1000053-86.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE MARCOS DA 

SILVA MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Vistos, Defiro o 

pedido formulado no Id. 16851701. Com efeito, expeça-se alvará judicial do 

valor incontroverso em favor da parte autora. Outrossim, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito remanescente, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de 

Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, concluso 

para analise do pedido de penhora online. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 6 de dezembro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-07.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REPRESENTANTE LEGAL DA REQUERIDA (TESTEMUNHA)

MILAINE SILVA DE BRITO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO N. 8010009-07.2017.8.11.0033 AUTOR: MARCIA REGINA 

VENANCIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A DESPACHO Visto, Diante 

da manifestação da parte autora (Id. 15853979), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia __22__/__01__/_19___, 

_15___h__30__min. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 5 

de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT0005862A (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000202-48.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ROMILDO JOSE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AGUAS DE SAO JOSE S.A. DESPACHO Visto, 

Tendo em vista que a Defensora Pública encontra-se de férias, conforme 

certidão do Id. 16758943, nomeio a Dra. Rejane Buss para apresentar 

contrarrazões do Recurso Inominado em favor do autor. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 7 de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIRA SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000104-63.2018.8.11.0033 AUTOR: IZAIRA SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A. 

DECISÃO Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, aduzindo a existência de omissão na 

sentença que deixou de analisar o pedido de quebra de sigilo telefônico. 

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o 

alcance dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso em tela, 

verifico que a sentença de fato foi omissa quanto ao pedido de quebra de 

sigilo telefônico formulado pelo requerido, razão pela qual passo a 

analisa-lo. Postula a requerida pela quebra do sigilo telefônico do número 

(66) 99606-1874, a fim de confirmar a titularidade da linha. Não obstante 

os argumentos expostos, entendo ser desnecessário a quebra do sigilo 

telefônico dos números indicados pela ré, isso porque ainda que tal 

número esteja de alguma forma relacionado com o autor, tal fato, por si só, 

não comprova a existência do negócio jurídico firmando entre as partes, 

que culminou com a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao 

crédito. Assim, resta desnecessário a quebra do sigilo telefônico, razão 

pela qual o indefiro. Com tais considerações, acolho os embargos de 

declaração opostos pela EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

para sanar a omissão no tocante ao pedido de quebra do sigilo telefônico, 

consoante fundamentação retro. Ademais, mantenho inalterado os demais 

termos da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 

de dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000026-06.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA COSTA LIMA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000026-06.2017.8.11.0033 AUTOR: MARIA AUXILIADORA 

DA COSTA LIMA ARAUJO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS DESPACHOS Visto, Diante do 

cumprimento voluntário da obrigação (Id.), intime-se a parte autora para 

que se manifeste acerca da satisfação do débito, bem como informe o 

número da conta bancária para transferência dos valores, no prazo de 5 

(cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de 

dezembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000198-60.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: manifestar-se nos autos acerca da certidão do Srº 

Oficial de Justiça, documento anexo. Vila Rica-MT, 9 de dezembro de 

2018. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000398-67.2018.8.11.0049
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Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TED JONES EVANGELISTA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: manifestar-se nos autos acerca da certidão do Srº 

Oficial de Justiça, documento anexo. Vila Rica-MT, 9 de dezembro de 

2018. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61963 Nr: 2229-07.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA GONÇALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação encartada aos autos as 

fls. 45/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40676 Nr: 241-24.2012.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IM, NCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora para com URGÊNCIA informar nos autos o endereço atualizado da 

parte requerida para intimação de conciliação e mediação designada para 

o dia 21/1/2019, tendo em vista informação nos autos que a mesma esta 

em lugar incerto e não sabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65242 Nr: 1062-18.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora através de 

seu advogado para proceder o recolhimento de custas e diligência do 

oficial de justiça na Comarca de Varzea Grande/MT, para fins de 

distribuição da Carta Prtecatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25228 Nr: 1627-26.2011.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO PEREIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da manifestação de fls. 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49294 Nr: 495-89.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15.122/O

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena de Cicero Araújo de Souza, condenado a 

pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de reclusão em regime 

aberto, além de pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa.

Por estar em local ignorado o apenado, foi determinada a expedição de 

mandado de prisão (fls. 47/51).

O apenado veio aos autos espontaneamente, por intermédio de seu 

defensor, requerendo a reconsideração da decisão que regrediu o regime 

para o fechado, reestabelecendo o cumprimento da pena no regime 

aberto, revogando-se imediatamente o mandado de prisão (fls. 57/60).

É o relatório.

DECIDO.

 Compulsados os autos, observo ter, o apenado, comparecido 

espontaneamente ao processo e declinado seu endereço (fls. 57).

Assim sendo, o fundamento fático que embasou a decisão de decretação 

de sua prisão deixou de existir, haja vista ter declinado endereço certo na 

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Nestes termos, revogo a ordem de prisão de fls. 47/51 e determino o 

recolhimento dos mandados de prisão expedidos, bem como a baixa nos 

sistemas informatizados.

No mais, expeça-se Carta Precatória à Comarca de Porto Alegre do 

Norte/MT, solicitando a realização da audiência de justificação.

Intime-se o apenado pessoalmente e seu defensor via imprensa oficial.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67915 Nr: 2799-56.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BENUTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERREIRA CLAUDIO 

- OAB:40407

 Vistos.

Considerando a formação do presente executivo de pena, designo 

audiência admonitória para o dia 12 de março de 2019, às 14h30min 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se o réu para comparecimento à audiência acompanhado de 

advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63797 Nr: 118-16.2018.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, NMAV, JNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO FRITZE DE PINHO - 

OAB:47222

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 33, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22173 Nr: 2431-28.2010.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERUSA DIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

LUIS HENRIQUE LOPES - OAB:28.124/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a juntada da procuração atualizada à fl. 128, bem como a 

decisão de fls. 130/131, expeça-se o competente alvará de lavantamento 

dos valores, em nome do patrono da parte autora, para depósito na conta 

corrente indicada à fl. 128.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18450 Nr: 1489-30.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

FINASA S/A, em face de MANOEL BARROS DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11/32.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.33/34. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls.36, 57 e 70.

Às fls. 58, a parte autora requereu a suspensão do feito, transcorrido o 

prazo de suspensão determinou-se a intimação da requerente às fls.60.

A requerente pugna pela conversão da presente em ação de depósito 

conforme fls.71/74, deferiu-se o requerimento e determinou-se a citação 

do requerido às fls.81. Às fls.89, 93 e 108, determinou-se a intimação da 

requente para cumprir as diligências necessárias, devidamente intimada 

conforme certidão de fls.96, 102 e 114, após quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58178 Nr: 259-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA COSTA ANDRIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 52/53), verifico não haver 

questão incidental a ser analisada nesta fase processual.

 Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de março de 2019, às 15h00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva da vítima e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19855 Nr: 110-20.2010.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAIR AUGUSTA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

FINASA BMC S/A, em face de DINAIR AUGUSTA MARTINS DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11/28.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.29/30. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls.37, 41 e 42.

 Às fls.48, 51 e 56, determinou-se a intimação da parte autora, 

devidamente intimada a parte requerente conforme certidão de fls.58.

 A parte autora requereu a suspensão do processo conforme fls.60, 

transcorrido o prazo determinou-se novamente intimação da parte autora 

às fls.61, devidamente intimada às fls.64, após quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 
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prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18509 Nr: 1551-70.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FÁTIMA MOTA VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

FINASA S/A, em face de APARECIDA DE FÁTIMA MOTA VELOSO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 12/30.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.31/32. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls.37 e 46.

 Às fls.52/53 e 57, determinou-se a intimação da parte autora, 

devidamente intimada a parte requerente conforme certidão de fls.60, às 

fls. 64, determinou-se a regularização cadastral do advogado e sua 

intimação, devidamente intimado às fls.65, após quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 15639 Nr: 1019-33.2008.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de VALDEZIR VILELA SOUTO FILHO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/27.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.28/v. Restando 

infrutífera conforme certidão de fls.34.

A parte autora requereu o arquivamento provisório da demanda conforme 

fls. 45, deferido às fls. 46.

 Às fls. 51, o magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, devidamente intimada a parte requerente 

conforme fls. 53, quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17327 Nr: 403-24.2009.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIQUEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:Nº 12.330-A, ANDREIA PAULA FIGUEIREDO CRUZ BORGES - 

OAB:OAB PR-30781, MILENA TIEMI IWASHITA SALGUEIRO - OAB:Nº 

278.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

FINASA S/A, em face de LUIZ SIQUEIRA DE AMORIM, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 12/24.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.25/26. 

Intimou-se a parte autora a recolher às custas de diligência complementar 

do Oficial de Justiça às fls.32. A requerente requereu a suspensão do 

processo conforme fls.33, decorreu o prazo de suspensão, instado a se 

manifestar quanto ao prosseguimento da ação, manteve-se a parte autora 

inerte conforme fls.37/38.

 Às fls. 39, julgado extinto o presente feito, a parte autora interpôs recurso 

de apelação às fls.40/51, recebido o recurso conforme fls. 53, remetido os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça às fls.54, recebido de acordo com 

fls.55. A decisão do Egrégio Tribunal de Justiça foi remetida a esta 

Comarca conforme fls.64, recebida a decisão e determinada a intimação 

da parte autora às fls.65.

Às fls. 66/67, a parte autora requereu suspensão do processo, 

determinou-se a intimação da requerente para dar prosseguimento ao 

feito, devidamente intimada a parte requerente conforme fls.78, após 

quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.
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Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53359 Nr: 709-46.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMICE FREITAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de 

ERMICE FREITAS LIMA, todos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 06/17.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.18/19. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls.23, 27 e 66.

 Às fls. 31, o magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, devidamente intimada a parte requerente 

conforme fls. 65, quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58835 Nr: 6610-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONEVAL SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de VALDEZIR VILELA SOUTO FILHO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/27.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.28/v. Restando 

infrutífera conforme certidão de fls.34.

A parte autora requereu o arquivamento provisório da demanda conforme 

fls. 45, deferido às fls. 46.

 Às fls. 51, o magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, devidamente intimada a parte requerente 

conforme fls. 53, quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58440 Nr: 415-57.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

BRADESCO, em face de JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 07/21.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.26/27. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls. 32,42-v.

 Às fls. 48, o magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, devidamente intimada a parte requerente 

conforme fls. 49, quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 1870-91.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SILVA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

FIBRA S.A., em face de DEVAIR SILVA MENDES, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 06-v/30.
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Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.31/32. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls. 36.

 O magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, fls. 47.

Devidamente intimado às fls. 48, a parte autora requereu o a concessão 

do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação nos autos conforme fls. 49, 

e quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente requereu dilação de prazo para manifestação, 

mas depois deste quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para 

sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53693 Nr: 901-76.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCNH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIRAN LEÃO DUARTE - 

OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de 

CELIA COSTA REIS, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 05/22.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 23/V.

Às fls. 24, requereu a intimação da parte autora. Às fls. 29, determinou-se 

a parte autora o complemento das custas da diligência.

A parte autora foi devidamente intimada nos autos, às fls.39-v e 41, em 

seguida a requerente solicitou a suspensão do presente processo, às fls. 

Obteve-se o cumprimento do mandado, às fls.42.

Devidamente intimado (fls. 42), quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44375 Nr: 1322-71.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ZILMAR MURARO, 

devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 07/33.

 Determinou-se a emenda da inicial às fls. 34, recebida a inicial, determinou 

a citação dos requeridos, fls.45/46.

 A parte autora não recolheu as custas de diligência de Oficial de Justiça, 

determinou-se a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, fls. 49, devidamente intimada às fls. 53, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45165 Nr: 2139-38.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEZIR VILELA SOUTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A, em face de VALDEZIR VILELA SOUTO FILHO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/27.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls.28/v. Restando 

infrutífera conforme certidão de fls.34.

A parte autora requereu o arquivamento provisório da demanda conforme 

fls. 45, deferido às fls. 46.

 Às fls. 51, o magistrado determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, devidamente intimada a parte requerente 

conforme fls. 53, quedou-se inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que após ser devidamente 

intimada a parte exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o 

prazo para sua manifestação.

 Assim, a parte abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, ou seja, 

sem impulsionar o feito requerendo o que lhe fosse de direito.

Posto isso, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte 

autora para com os atos processuais.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 
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presentes autos.

Custas se houverem pela parte requerente.

 Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65510 Nr: 1244-04.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV Financeira S/A 

CFI, em face de Marcelo Cardoso da Silva todos devidamente qualificados 

nos autos.

Com a inicial juntou documentos de fls.04/11-v.

 Às fls. 12, intimou-se a parte autora para o recolhimento das custas 

processuais, devidamente pagas conforme fls.15/v.

A parte autora manifestou-se informando não possuir mais interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 16).

Vieram-me os autos conclusos.

É relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos verifico não haver mais interesse da parte na 

continuidade da lide (fls. 16), ante o exposto JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas, 

bem como revogo eventuais liminares anteriormente concedidas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59859 Nr: 1139-61.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO JOSÉ GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BV. FINANCEIRA 

S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de 

NORBERTO JOSE GUERRA, devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 05-v/20.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 21/22. 

Restando infrutífera conforme certidões de fls. 26. A parte autora 

requereu nova citação da requerida às fls. 28, devidamente intimado e 

apreendido o bem e entregue ao fiel depositário conforme certidão de fls. 

30/31.

A exequente informou a desistência da ação, fls. 34.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 34), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59493 Nr: 950-83.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS, BRENO MIRANDA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO S.A, em face de ADALTO DE FREITAS e outro, devidamente 

qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/31.

Intimou-se a parte requerente para o recolhimento das custas processuais 

conforme fls. 33, devidamente pagas conforme fls. 38/39.

Determinou a citação dos requeridos, fls. 36/37.

 Conforme fls. 40/43-v, a parte autora opôs Embargos de Declaração, 

certificado a interposição dentro do prazo legal do recurso conforme fls. 

45.

A exequente informou não possui mais interesse no prosseguimento do 

feito, fls. 47/48.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 47/48), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58753 Nr: 563-68.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HENRIQUE WALLAUER DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO FINASA 

S.A, em face de ANDERSON HENRIQUE WALLAUER DA ROSA, 

devidamente qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 04-v/15.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 16/17. 

Restando infrutífera conforme certidões de fls. 21.

 A exequente informou a desistência da ação, fls. 25.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.
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Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 25), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58936 Nr: 647-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS, BRENO MIRANDA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

BRADESCO S.A, em face de ADALTO DE FREITAS e outro, devidamente 

qualificado nos autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/35.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 33/34. 

Restando infrutífera conforme certidões de fls. 39/v, 56.

 Às fls. 58/v, a parte autora requereu a dilação de prazo por 20 (vinte) 

dias para prosseguimento do feito, a parte autora manifestou por nova 

intimação ás fls. 60/v.

A exequente informou não possui mais interesse no prosseguimento do 

feito, fls. 62/63.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 62/63), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63937 Nr: 204-84.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NERYS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO FINASA 

S.A, em face de GERALDO NERYS COSTA, devidamente qualificado nos 

autos.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 06/30.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 31.

 Às fls. 32, requereu a intimação da parte autora para o recolhimento de 

diligencia. Juntaram-se os comprovantes de pagamento às fls.34-v e 35.

A exequente informou a desistência da ação, fls. 36.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 36), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.

 Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59331 Nr: 858-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RAFAEL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a manifestação às fls. 259, a qual o causídico informa o 

declínio de sua nomeação para patrocinar a defesa do acusado, por não 

atuar em plenário do Tribunal do Júri, e considerando que esta Comarca 

não conta com Núcleo da Defensoria Pública para atendimento dos 

jurisdicionados hipossuficientes.

Nomeio advogado dativo para patrocinar a defesa do réu Lucas Rafael 

Marques da Silva na pessoa do Dr. Paulo Roberto Tavares de Sena, 

OAB/MT 6.432-B, que deverá ser intimado pessoalmente para tomar 

conhecimento da presente nomeação e se manifestar nos autos no prazo 

legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 1064-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARTINS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21593-A/GO, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, em face de ALEX MARTINS CHAVES, devidamente 

qualificado nos autos

A inicial veio instruída com documentos de fls. 6-v/16.

Recebida a inicial, determinou a citação dos requeridos, fls. 17/18. 

Restando infrutífera conforme certidão de fls. 23.

A parte autora informou a desistência da ação às fls. 27.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, verifico ter a parte autora informado a 

desistência da ação (fls. 27), demonstrando não ter mais interesse no 

andamento desta.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, por 

desistência da parte.
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Custas se houverem, pela autora.

Determino a baixa de eventuais penhoras e restrições feitas nos 

presentes autos.

Após, o trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49294 Nr: 495-89.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15.122/O

 Vistos.

Em tempo, considerando a decisão às fls. 61, expeça-se o 

CONTRA-MANDADO de Prisão em favor do apenado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 1730-86.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Títulos Judicial

Autos: 1731-71.2018.811.0049 - Código: 66311

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, HOMOLOGO os 

cálculos, determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento 

(RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado 

de R$ 3.749,55 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos).

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, voltem os autos conclusos para prolação de 

sentença de quitação de débito.

Vila Rica/MT, 06 de dezembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 1731-71.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Títulos Judicial

Autos: 1731-71.2018.811.0049 - Código: 66311

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, HOMOLOGO os 

cálculos, determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento 

(RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado 

de R$ 3.749,55 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos).

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, voltem os autos conclusos para prolação de 

sentença de quitação de débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66210 Nr: 1692-74.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Títulos Judicial

Autos: 1692-74.2018.811.0049 - Código: 66210

Vistos.

Compulsando os autos, constato que a fazenda pública executada foi 

intimada para, querendo, opor embargos, contudo, quedou-se inerte e/ou 

concordou com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos, HOMOLOGO os 

cálculos, determinando a expedição de ofício requisitório do pagamento 

(RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no valor apresentado 

de R$ 3.553,12 (três mil quinhentos e cinquenta e cinquenta e três reais e 

doze centavos).

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, voltem os autos conclusos para prolação de 

sentença de quitação de débito.

Vila Rica/MT, 06 de dezembro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47053 Nr: 1036-59.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de André Carvalho da Silva, todos devidamente 

qualificado nos autos.

O Ministério Púbico se manifestou às fls. 82, postulando pela extinção da 

punibilidade da pretensão executória, em razão pra prescrição.

É o relatório.

Decido.

Depois de acurada análise dos autos, vislumbro assistir razão ao Parquet, 

vez que a pretensão executória de fato foi fulminada pela prescrição, eis 

que prescrição da pena dar-se-á em 03 (três) anos, a contar do último 

marco interruptivo do prazo.

Denota-se que a denúncia foi recebida na data do dia 23/07/2014, 

conforme se depreende das fls. 29. De modo, que se passaram mais de 

03 (três) anos, sem a incidência de nenhum marco interruptivo da 

prescrição.

Isso posto, declaro extinta a punibilidade do acusado André Carvalho da 

Silva, devidamente qualificado, ante a prescrição da pretensão executória, 

nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Havendo mandado de prisão expedido nos autos, proceda-se ao seu 

recolhimento e baixa nos sistemas informatizados.

Após, nada mais havendo, procedam-se às baixas e comunicações de 

praxe.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Primeira Entrância
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Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50411 Nr: 2319-57.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Modificação de Guarda com Pedido de Tutela de 

Urgência, ajuizada por Alan Jordão dos Santos em face de Juliana 

Dourado Ribeiro.

Analisando os autos, verifica-se que em que pese constem informações 

em petições protocoladas pelo autor informando a quebra do acordo 

entabulado em audiência de conciliação realizada no dia 05 de outubro de 

2010, nota-se que a requerida informou em petição datada de 16 de 

outubro de 2018, a ausência de interesse por parte do autor no 

prosseguimento desta demanda.

Informou ainda, que a guarda das menores se encontra com a requerida, 

e, pugnou, por fim, pela extinção do feito ante a perca do objeto, ante a 

inércia do requerente.

 Portanto, faz-se necessário a manifestação do requerente sobre o 

referido pedido, informando seu real interesse na extinção da demanda.

Desse modo, DETERMINO a intimação da parte requerente para que 

manifeste sobre o pedido realizado pela parte requerida no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, volvam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intime-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59005 Nr: 2071-57.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Ferreira Veras Boton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO JOSÉ BOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 Vistos em correição.

Dispõe o art. 528, §7º do CPC:

 Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

 § 7º - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Dessa forma, nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o devedor para 

que em 03 (três) dias pague o débito alimentar referente às 03 (três) 

ultimas prestações alimentícias vencidas, que correspondem ao valor de 

R$ 10.800,27 (dez mil oitocentos reais e vinte e sete centavos) conforme 

cálculo acostado à ref. 02, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, por no mínimo um 

01 (um) mês e máximo de 03 (três) meses, em consonância com a Súmula 

309 – STJ.

 No mais, considerando que a parte autora interpôs Ação de Execução de 

Alimentos pelos 02 (dois) ritos previstos no CPC, quais sejam o rito da 

prisão (Art. 528, § 3º e 7º do CPC) e rito da expropriação/penhora (art. 

523, §1º e art. 831, ambos do CPC), a fim de se evitar indevido tumulto 

processual e em homenagem ao princípio da celeridade, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias distribua 

em autos próprios o processo de execução de alimentos sob o rito da 

penhora.

Às providências.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44244 Nr: 1232-03.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILAIR NOVAIS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:63.440/MG

 Vistos em correição.

 Levando-se em consideração, a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica nos autos, nomeio o INSTITUTO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS, 

com endereço na Rua da Paz, 185, Campo Grande/MS, telefone (67) 

3041-0000, o qual deverá ser intimado, preferencialmente, pela via 

eletrônica.

Consigno que a remuneração será paga pelo Estado de Mato Grosso, ante 

a gratuidade de justiça concedida ao autor.

 Desde já, considerando que a perícia será realizada em outra comarca e 

gerará custos, fixo o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de 

honorários periciais, em consonância com a tabela expedida pelo CNJ, na 

resolução 232, de 13/07/2016.

Após a concordância do perito nomeado, intime-se a parte autora para 

que compareça na secretaria desta vara, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que, na presença do gestor judiciário, escreva o seu nome e assine 

documento no local indicado, por 03 (três) vezes. Esse documento, bem 

como a cópia dos documentos pessoais do requerente, deverá ser 

enviado ao perito para a realização da perícia grafotécnica, a qual deve 

compará-los com as assinaturas dos documentos de fls. 95/97. O laudo 

deverá ser entregue no prazo de 15 dias após o início dos trabalhos.

Desde já, ficam as partes intimadas para, querendo, indicarem assistente 

técnico no prazo de 15 dias e formularem os quesitos.

Atente-se o perito para o teor dos artigos 473 e 474 do Código de 

Processo Civil.

Com o aporte do laudo pericial, intimem-se as partes para apresentarem os 

laudos elaborados por seus assistentes técnicos, no prazo de 15 Dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39569 Nr: 1080-86.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária envolvendo as partes acima nominadas.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

NCPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o art.450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação. (Item 

acrescido pelo Provimento nº 16/11-CGJ)".

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 725 de 975



 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47905 Nr: 909-61.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRPEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 06.02.2019 às 15:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52080 Nr: 2879-96.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06/02/2019 às 17h40min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37173 Nr: 85-73.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSANIRA ALVES NOGUEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Birelli - 

OAB:214.545/SP

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37728 Nr: 385-35.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:15465

 Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia proposta por V. M. 

A. V. e V. A. V., devidamente representados por sua genitora Sirleia Rosa 

Alves Vicentin, em face de Pedro Magno Vicentin, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.

À Ref. 48, as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo.

 É o relato do necessário.

Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o Exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de referência 48, no 

que concerne ao presente feito.

Por oportuno, considerando que o executado efetuou o pagamento da 

totalidade do débito exequendo, conforme informação constante no 

acordo assinado pela exequente, JULGO EXTINTA a presente execução 

de alimentos que M. A. V. e V. A. V., representados por sua genitora 

Sirleia Rosa Alves Vicentin, move contra Pedro Magno Vicentin, com 

fundamento no artigo 924, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Estendo a gratuidade da justiça anteriormente deferida à parte exequente, 

conforme se vê à referência 3, para parte executada.

 Honorários advocatícios conforme acordado.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33348 Nr: 1742-21.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzenir Borges Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos as partes para intimá-las do 

retorno da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33996 Nr: 91-17.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaido Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 
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Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos as partes para intimá-las do 

retorno da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 375-25.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE RODRIGUES BORGES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos as partes para intimá-las do 

retorno da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34822 Nr: 814-36.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos as partes para intimá-las do 

retorno da Instância Superior.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-43.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAM NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

ajuizada por RONIVAN NASCIMENTO DE MATOS em desfavor de GAZIN 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ambos 

devidamente qualificados no presente feito. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. No mérito, o pedido é procedente. No 

caso em tela há relação de consumo, o autor adquiriu o aparelho 

telefônico (celular), da empresa requerida como destinatário final (art. 2º 

do CDC) e a ré, na qualidade de fornecedora, realizou a comercialização 

do bem no mercado de consumo (ar. 3º do CDC), desse modo a lide será 

analisada à luz das regras e princípios do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a situação fática ora deduzida demonstra ser a 

parte autora hipossuficiente, quer financeira, quer tecnicamente, haja vista 

não possuir condições técnicas de produzir prova específica acerca do 

defeito do serviço fornecido pela requerida, nem condições financeiras a 

ela semelhantes, situação esta autorizadora da aplicação daquela regra 

atinente à distribuição do ônus probandi. Nesse sentido, cumpre trazer à 

baila o escólio de LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA, in Direito do 

Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, 4ª Edição, pág. 70, 

verbis: “O conceito de hipossuficiência envolve, segundo parte da 

doutrina, aspectos econômicos e técnico-científicos: o primeiro 

relacionado à carência econômica do consumidor face ao fornecedor de 

produtos e serviços e, o segundo, pertinente ao desconhecimento 

técnico-científico que o consumidor geralmente enfrenta, na aquisição do 

produto ou serviço. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova no CDC 

respeita tanto a dificuldade econômica quanto a técnica do consumidor em 

provar os fatos constitutivos do direito. Sendo assim, quando verificadas 

uma das hipóteses previstas no inciso VIII, deve o magistrado, de ofício ou 

a requerimento da parte, inverter o ônus probatório, presumindo como 

verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor, dispensando-o de 

produzir outras provas, cabendo ao fornecedor a obrigação de 

produzi-las, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório.” 

Portanto, reitere-se, plenamente possível a inversão do ônus da prova, 

que implica na aceitação da veracidade do quanto afirmado pela parte 

autora, porquanto não há prova em contrário produzida pela parte 

adversa. Na espécie, constata-se que a reclamante, comprou da 

reclamada um celular VIVO NOKIA SMARTPHONE PRE 41609, pelo valor 

de R$ 1.313,83, com garantia de 02 anos, conforme nota fiscal e 

cerificado de garantia inclusos. O aparelho celular foi entregue para a 

requerida para conserto, pois, o mesmo apresentou defeito, não estava 

carregando e nem ligando e o botão de ligar e desligar caiu. Após, o 

aparelho foi entregue a reclamante em 22.04.2013 e a garantia 

estendeu-se para mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 22.07.2013. 

Contudo, no dia 20.07.2013 o reclamante compareceu novamente à loja da 

reclamada e informou que o celular estava com defeito novamente, porém 

o gerente não estava viajando, quando o reclamante retornou à loja na 

segunda-feira dia 22.07.2013 para trocar o celular, foi informada que o 

aparelho não seria trocado e nem enviado para a assistência. De análise 

dos autos, verifica-se que a reclamada alega que o reclamante não 

compareceu à loja durante o prazo de garantia legal, vez que, o serviço 

que foi prestado estendeu a cobertura até o dia 22.07.2013 (90 dias de 

garantia legal). De toda sorte, a parte Reclamada não trouxe aos autos 

qualquer justificativa plausível que comprovasse que o prazo da garantia 

legal de 90 dias havia expirado a fim de explicar a razão de se negar a 

trocar o parelho celular que mesmo após passar pela sua assistência 

técnica apresentou defeitos. Nesta esteira, restou comprovado o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, previsto no artigo 12 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelo vício do produto. 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar atividade lucrativa no mercado de consumo e o defeito do 

serviço/produto é um dos pressupostos da responsabilidade por danos 

nas relações de consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de produto, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, que não 

colocou o produto no mercado, e que embora haja colocado o produto no 

mercado, o defeito inexiste, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, II Ido art. 12, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor 

a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais e difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte 

Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição, indignação e 

transtornos a que foi submetido, por culpa exclusiva da Reclamada, deve 

ser integralmente reparada. Assim, demonstrada a responsabilidade civil 

da parte Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Reclamante pelos danos sofridos. No que respeita a prova do dano, 

imperativo ressaltar, que após o advento da Constituição Federal de 1988, 

o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até 

mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à 

honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base 

essencial de cada preceito constitucional relativa aos direitos 

fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que 

atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 727 de 975



sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral. A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In 

casu, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por 

danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 

Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos 

Tribunais, 1999, p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Tratando-se de 

aplicação dos critérios tradicionais de distribuição do onus probandi, posto 

que não é dado ao litigante a prova de fato negativo, à ré era 

perfeitamente possível e exigível que demonstrasse que não o reclamante 

não compareceu à loja para reclamar durante a garantia legal de 90 

(noventa) dias. Como a ré não demonstrou, de rigor que seja condenada 

ao pagamento do montante integral do valor pago pelo aparelho celular. 

Também, de rigor a procedência do pedido de condenação da ré no 

pagamento de indenização por danos morais. Em sendo assim, os danos 

morais devem ser fixados em R$ 2.000,00(dois mil reais) pelo seu intuito 

repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, bem como CONDENO a empresa requerida GAZIN 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA ao 

pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 

406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN,e correção monetária sob o 

índice o INPC, a partir da prolação da sentença, e a título de danos 

materiais R$ 1.313,83(um mil trezentos e treze rais e oitenta e três 

centavos) fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) 

ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN,e 

correção monetária sob o índice o INPC, todos a partir do evento danoso. 

Deixo de condenar a ré ao pagamento das verbas de sucumbência, por 

força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e  p r a x e .  P . I . C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-43.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAM NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 

ajuizada por RONIVAN NASCIMENTO DE MATOS em desfavor de GAZIN 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ambos 

devidamente qualificados no presente feito. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. No mérito, o pedido é procedente. No 

caso em tela há relação de consumo, o autor adquiriu o aparelho 

telefônico (celular), da empresa requerida como destinatário final (art. 2º 

do CDC) e a ré, na qualidade de fornecedora, realizou a comercialização 

do bem no mercado de consumo (ar. 3º do CDC), desse modo a lide será 

analisada à luz das regras e princípios do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a situação fática ora deduzida demonstra ser a 

parte autora hipossuficiente, quer financeira, quer tecnicamente, haja vista 

não possuir condições técnicas de produzir prova específica acerca do 

defeito do serviço fornecido pela requerida, nem condições financeiras a 

ela semelhantes, situação esta autorizadora da aplicação daquela regra 

atinente à distribuição do ônus probandi. Nesse sentido, cumpre trazer à 

baila o escólio de LEONARDO DE MEDEIROS GARCIA, in Direito do 

Consumidor, Código Comentado e Jurisprudência, 4ª Edição, pág. 70, 

verbis: “O conceito de hipossuficiência envolve, segundo parte da 

doutrina, aspectos econômicos e técnico-científicos: o primeiro 

relacionado à carência econômica do consumidor face ao fornecedor de 

produtos e serviços e, o segundo, pertinente ao desconhecimento 

técnico-científico que o consumidor geralmente enfrenta, na aquisição do 

produto ou serviço. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova no CDC 

respeita tanto a dificuldade econômica quanto a técnica do consumidor em 

provar os fatos constitutivos do direito. Sendo assim, quando verificadas 

uma das hipóteses previstas no inciso VIII, deve o magistrado, de ofício ou 

a requerimento da parte, inverter o ônus probatório, presumindo como 

verdadeiros os fatos alegados pelo consumidor, dispensando-o de 

produzir outras provas, cabendo ao fornecedor a obrigação de 

produzi-las, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório.” 

Portanto, reitere-se, plenamente possível a inversão do ônus da prova, 

que implica na aceitação da veracidade do quanto afirmado pela parte 

autora, porquanto não há prova em contrário produzida pela parte 

adversa. Na espécie, constata-se que a reclamante, comprou da 

reclamada um celular VIVO NOKIA SMARTPHONE PRE 41609, pelo valor 

de R$ 1.313,83, com garantia de 02 anos, conforme nota fiscal e 

cerificado de garantia inclusos. O aparelho celular foi entregue para a 

requerida para conserto, pois, o mesmo apresentou defeito, não estava 

carregando e nem ligando e o botão de ligar e desligar caiu. Após, o 

aparelho foi entregue a reclamante em 22.04.2013 e a garantia 

estendeu-se para mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 22.07.2013. 

Contudo, no dia 20.07.2013 o reclamante compareceu novamente à loja da 

reclamada e informou que o celular estava com defeito novamente, porém 

o gerente não estava viajando, quando o reclamante retornou à loja na 

segunda-feira dia 22.07.2013 para trocar o celular, foi informada que o 

aparelho não seria trocado e nem enviado para a assistência. De análise 

dos autos, verifica-se que a reclamada alega que o reclamante não 

compareceu à loja durante o prazo de garantia legal, vez que, o serviço 

que foi prestado estendeu a cobertura até o dia 22.07.2013 (90 dias de 

garantia legal). De toda sorte, a parte Reclamada não trouxe aos autos 

qualquer justificativa plausível que comprovasse que o prazo da garantia 

legal de 90 dias havia expirado a fim de explicar a razão de se negar a 

trocar o parelho celular que mesmo após passar pela sua assistência 

técnica apresentou defeitos. Nesta esteira, restou comprovado o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, previsto no artigo 12 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelo vício do produto. 

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar atividade lucrativa no mercado de consumo e o defeito do 

serviço/produto é um dos pressupostos da responsabilidade por danos 

nas relações de consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de produto, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, que não 

colocou o produto no mercado, e que embora haja colocado o produto no 

mercado, o defeito inexiste, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, II Ido art. 12, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

Reclamante. Assim, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor 

a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
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individuais e difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela parte 

Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição, indignação e 

transtornos a que foi submetido, por culpa exclusiva da Reclamada, deve 

ser integralmente reparada. Assim, demonstrada a responsabilidade civil 

da parte Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Reclamante pelos danos sofridos. No que respeita a prova do dano, 

imperativo ressaltar, que após o advento da Constituição Federal de 1988, 

o dano moral passou a ser olhado sob uma nova ótica, mais ampla, até 

mesmo porque a dignidade da pessoa humana foi elencada como um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dessa maneira, o direito à 

honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade, estão inseridos no direito à dignidade, base 

essencial de cada preceito constitucional relativa aos direitos 

fundamentais. Entendo que o dano moral está inserido em toda prática que 

atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de 

sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações 

psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio 

moral. A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. In 

casu, trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por 

danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e 

repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do 

atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o 

magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral 

levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade 

do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em 

nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in 

Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed, São Paulo, Editora Revistas dos 

Tribunais, 1999, p. 279). É de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Tratando-se de 

aplicação dos critérios tradicionais de distribuição do onus probandi, posto 

que não é dado ao litigante a prova de fato negativo, à ré era 

perfeitamente possível e exigível que demonstrasse que não o reclamante 

não compareceu à loja para reclamar durante a garantia legal de 90 

(noventa) dias. Como a ré não demonstrou, de rigor que seja condenada 

ao pagamento do montante integral do valor pago pelo aparelho celular. 

Também, de rigor a procedência do pedido de condenação da ré no 

pagamento de indenização por danos morais. Em sendo assim, os danos 

morais devem ser fixados em R$ 2.000,00(dois mil reais) pelo seu intuito 

repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, bem como CONDENO a empresa requerida GAZIN 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA ao 

pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 

406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN,e correção monetária sob o 

índice o INPC, a partir da prolação da sentença, e a título de danos 

materiais R$ 1.313,83(um mil trezentos e treze rais e oitenta e três 

centavos) fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) 

ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC, c/c o § 1º do art. 161 do CTN,e 

correção monetária sob o índice o INPC, todos a partir do evento danoso. 

Deixo de condenar a ré ao pagamento das verbas de sucumbência, por 

força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente arquivem-se os 

a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e  p r a x e .  P . I . C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-79.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON CANDIDO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (artigo 38 da lei 9.099/95) 

Cuida-se de Ação De Indenização Por Negativação Indevida ajuizada por 

Adailton Candido Mendes em desfavor de Banco do Brasil S/A. Em 

síntese, o polo ativo aduz que teve seu nome negativado pelo requerido 

indevidamente em 01 de novembro de 2013, no valor de R$ 1.005,79 (Hum 

mil e cinco reais e setenta e nove centavos), 24 de novembro de 2013, no 

valor de R$ 146,62 (Cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos), 05 de dezembro de 2013, no valor de R$ 2.789,22(Dois mil 

setecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), 10 de 

dezembro de 2013, no valor de R$ 2.817,17 (Dois mil oitocentos e 

dezessete reais e dezessete centavos), 10 de dezembro de 2013, no 

valor de R$ 6.200,03 (Seis mil e duzentos reais e três centavos), 

totalizando o valor de R$ 12.958,83 (Doze mil novecentos e cinquenta e 

oito reais e oitenta e três centavos), e não possui nenhuma negativação 

anterior. Por sua vez, a parte reclamada informa que razão não assiste a 

parte reclamante, vez que, a mesma realizou as contratações 

mencionadas na exordial. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Levando-se em consideração que a parte reclamada alegou em sede de 

preliminar a falta de interesse de agir, passo a análise da preliminar 

aventada. Em que pese às alegações da reclamada, no que tange a falta 

de interesse de agir, não merece acolhimento, tendo em vista que a 

preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir e passo a analisar o mérito da 

ação. O pedido é improcedente. Num primeiro momento, na inicial, a parte 

reclamante alegou que seu nome fora indevidamente inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Banco reclamado, para tanto, limitou-se em 

colacionar aos autos cópia da negativação. De análise dos autos, 

verifica-se que a empresa reclamada colacionou aos autos extratos e o 

contrato assinado pelo reclamante demonstrando a contratação dos 

serviços e a legalidade dos débitos cobrados pelo banco. Tais 

contradições afastam o juízo de verossimilhança das alegações de modo 

a não justificar a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do 

CDC. Ademais, colhe-se dos autos que a parte autora foi devidamente 

intimada para apresentar impugnação à contestação e quedou-se inerte, 

conforme certidão de ID 13745150. Diante de tais elementos, não há como 

se concluir pela ilegitimidade da negativação levada a efeito pela 

reclamada. Em consequência, inviável o acolhimento do pedido de 

indenização por danos morais, pois não se vislumbra ilícito que o justifique. 

Sendo assim, constata-se, em sede de cognição exauriente, pela 

improcedência da pretensão deduzida, pois ausente a probabilidade do 

direito invocado. Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

ADAILTON CANDIDO MENDES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

Deixo de condenar o reclamante ao pagamento das verbas de 

sucumbência, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-79.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON CANDIDO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Dispensado o relatório (artigo 38 da lei 9.099/95) 

Cuida-se de Ação De Indenização Por Negativação Indevida ajuizada por 

Adailton Candido Mendes em desfavor de Banco do Brasil S/A. Em 

síntese, o polo ativo aduz que teve seu nome negativado pelo requerido 
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indevidamente em 01 de novembro de 2013, no valor de R$ 1.005,79 (Hum 

mil e cinco reais e setenta e nove centavos), 24 de novembro de 2013, no 

valor de R$ 146,62 (Cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois 

centavos), 05 de dezembro de 2013, no valor de R$ 2.789,22(Dois mil 

setecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), 10 de 

dezembro de 2013, no valor de R$ 2.817,17 (Dois mil oitocentos e 

dezessete reais e dezessete centavos), 10 de dezembro de 2013, no 

valor de R$ 6.200,03 (Seis mil e duzentos reais e três centavos), 

totalizando o valor de R$ 12.958,83 (Doze mil novecentos e cinquenta e 

oito reais e oitenta e três centavos), e não possui nenhuma negativação 

anterior. Por sua vez, a parte reclamada informa que razão não assiste a 

parte reclamante, vez que, a mesma realizou as contratações 

mencionadas na exordial. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Levando-se em consideração que a parte reclamada alegou em sede de 

preliminar a falta de interesse de agir, passo a análise da preliminar 

aventada. Em que pese às alegações da reclamada, no que tange a falta 

de interesse de agir, não merece acolhimento, tendo em vista que a 

preliminar se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir e passo a analisar o mérito da 

ação. O pedido é improcedente. Num primeiro momento, na inicial, a parte 

reclamante alegou que seu nome fora indevidamente inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Banco reclamado, para tanto, limitou-se em 

colacionar aos autos cópia da negativação. De análise dos autos, 

verifica-se que a empresa reclamada colacionou aos autos extratos e o 

contrato assinado pelo reclamante demonstrando a contratação dos 

serviços e a legalidade dos débitos cobrados pelo banco. Tais 

contradições afastam o juízo de verossimilhança das alegações de modo 

a não justificar a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do 

CDC. Ademais, colhe-se dos autos que a parte autora foi devidamente 

intimada para apresentar impugnação à contestação e quedou-se inerte, 

conforme certidão de ID 13745150. Diante de tais elementos, não há como 

se concluir pela ilegitimidade da negativação levada a efeito pela 

reclamada. Em consequência, inviável o acolhimento do pedido de 

indenização por danos morais, pois não se vislumbra ilícito que o justifique. 

Sendo assim, constata-se, em sede de cognição exauriente, pela 

improcedência da pretensão deduzida, pois ausente a probabilidade do 

direito invocado. Posto isto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por 

ADAILTON CANDIDO MENDES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. 

Deixo de condenar o reclamante ao pagamento das verbas de 

sucumbência, por força do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Oportunamente 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.I.C 

______________________________ Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-94.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSO LIMA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A 

parte promovente, embora devidamente intimada (ID n.13396384) para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa quanto à 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a 

abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-94.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSO LIMA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A 

parte promovente, embora devidamente intimada (ID n.13396384) para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa quanto à 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a 

abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010247-64.2010.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONIS RESENDE MACHADO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

HILANA RIBEIRO DRUMMOND BORGES OAB - SP0221847A 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO. Vistos, etc. Considerando-se a data da ultima atualização do 

débito que remonta ao ano de 2015, intime-se o exequente para 

atualização do débito, após, com a juntada, intime-se o Executado sobre o 

calculo apresentado, requerendo o que direito e em seguida conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz 

de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 953-16.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Willian de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15.193/MT

 (...). Além do mais, a base fática sobre a qual se apoiaram os 

fundamentos da decretação da segregação provisória, até o presente 

momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou 

modificação subsequente à decisão anterior. Assim, impõe-se o 

indeferimento do pedido, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

(fls.47). ANTE O EXPOSTO, com o parecer, indefiro o pedido e mantenho 

decretada a prisão preventiva do acusado ROBSON WILLIAN DE SOUZA. 

Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Alto Taquari/MT, 06 de dezembro 

de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35728 Nr: 1028-16.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Roberto Serra Lyrio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA - OAB:5049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Certifico para que surta seus efeitops legais, servindo esta para 

intimação das partes para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h (horário MT), no 

Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 1222-50.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h (horário MT), no Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 1196-52.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang, João Brasil 

Kohlrausch, Teodoro João Kok - Espolio, Loiva Ana Kohlrausch Kok, 

Guilherme Kok, Romeu Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:6.005A/MT

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes para comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h30 (horário MT), no Fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50271 Nr: 2038-90.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Subtil de Oliveira Gomes, Laerte Barbosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dom Bosco Coelho de Oliveira, Joás 

Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de sousa - 

OAB:10.464/GO, EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Júnior - 

OAB:6132-B/MT

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

das partes a comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 17 de dezembro de 2018, às 13h30 (horário MT), no Fórum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51560 Nr: 2623-45.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronicley da Silva Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 Certifico, em cumprimento a a determinação de ref. 4, que procedi nesta 

data a certificação do recebimento dos presentes Embargos no processo 

de execução nº 704-31.2012.811.0092 (Código 22990),servindo a 

presente para fins de intimar a parte embargada Banco Bradesco S/A, na 

pessoa do advogado constituído nos autos principais, para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 1024-76.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lucas Bellodi Neias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Figueiredo Neias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para que surta seus efeitos legais, servindo esta para intimação 

da parte autora da AUDIÊNCIA designada para o dia 04 de fevereiro de 

2018, às 12h30 (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, gustavo gonçalves gomes - OAB:, 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Inicialmente, esclareço que não há nenhum pedido formal nos autos 

realizado pelo Batalhão da Polícia Militar solicitando o fornecimento de 

hospedagem e alimentação para o contingente.

Sendo assim, oficie-se, com urgência, ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca solicitando o imediato cumprimento da liminar deferida de 

reintegração de posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 525-87.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 423+700 AO 423+768)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Inicialmente, esclareço que não há nenhum pedido formal nos autos 

realizado pelo Batalhão da Polícia Militar solicitando o fornecimento de 

hospedagem e alimentação para o contingente.

Sendo assim, oficie-se, com urgência, ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca solicitando o imediato cumprimento da liminar deferida de 

reintegração de posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46871 Nr: 523-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 421+700 AO 421+710)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 DECISÃO

Inicialmente, esclareço que não há nenhum pedido formal nos autos 

realizado pelo Batalhão da Polícia Militar solicitando o fornecimento de 

hospedagem e alimentação para o contingente.

Sendo assim, oficie-se, com urgência, ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca solicitando o imediato cumprimento da liminar deferida de 

reintegração de posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51193 Nr: 2452-88.2018.811.0092

 AÇÃO: Emancipação->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AGDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdVÚdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Trata-se de Ação de Emancipação Judicial proposta pelo 

Ministério Público requerendo a emancipação da menor Ayra Graziela 

Duarte da Silva, alegando que os pais da adolescente foram destituídos do 

poder familiar, razão pela qual ela encontra-se no abrigo local. Alegou 

ainda que ela possui discernimento suficiente para a prática dos atos da 

vida civil.

 Foi nomeado Curador Especial que contestou por negativa geral.

 Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas e a menor interessada.

 O Ministério Público reiterou os termos da inicial.

 O Curador Especial manifestou-se favoravelmente ao pedido.

 É o relatório.

 DECIDO.

 A capacidade civil plena começa a partir dos 18 anos de idade.

 Porém, a lei autoriza a antecipação dessa capacidade a partir dos 16 

anos completos, por meio de decisão judicial, quando o menor demonstra 

possuir capacidade suficiente para a prática dos atos da vida civil, nos 

termos do parágrafo único, inciso I, do art. 5º do Código Civil.

 No caso em tela, verifico que a menor Ayra Graziela encontra-se 

abrigada institucionalmente devido à destituição do poder familiar de seus 

pais biológicos.

 Nesta audiência, foram ouvidas a psicóloga e assistente social da Equipe 

de Proteção Social Especial do município, as quais afirmaram que a 

adolescente já possui capacidade mínima para administração própria da 

sua vida.

 Ao ser ouvida, a menor ratificou o desejo de emancipar-se e alegou 

possuir capacidade suficiente para praticar os atos da vida civil.

 Nesse cenário, considerando a situação de abrigamento e destituição do 

poder familiar dos pais, aliado à demonstração de discernimento 

suficiente, entendo que o melhor caminho é a procedência do pedido, 

especialmente para proporcionar à adolescente a liberdade e autonomia 

necessárias para protegê-la de eventuais ofensas à sua integridade 

física, moral e psicológica.

 Esclareço, por fim, que a emancipação não interfere na permanência da 

menor no acolhimento institucional, podendo permanecer no abrigo 

enquanto houver necessidade.

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a 

EMANCIPAÇÃO da menor AYRA GRAZIELA DUARTE DA SILVA, 

declarando-a habilitada à prática de todos os atos da vida civil, 

independentemente de assistência ou representação, nos termos do Art. 

5º, parágrafo único, I, do Código Civil.

 Sem custas.

 Pela atuação como Curador Especial, arbitro honorários ao Dr. Edson 

Roberto Castanho no valor equivalente a 2 (duas) URH’s, a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso.

 Transitada em julgado, expeça-se Mandado para Registro da 

Emancipação junto ao Cartório de Registro Civil local, com a devida 

anotação no Assento de Nascimento da menor (Art. 9º, II, do Código Civil).

 Após, arquivem-se.

 Publicada em audiência saindo os presentes intimados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000286-66.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000286-66.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo 

desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000290-06.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000290-06.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 
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remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo 

desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000292-73.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000292-73.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo 

desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000294-43.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000294-43.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo 

desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000296-13.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000296-13.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO, 

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se a 

Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do 

Código de Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo 

desde já honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil. ALTO TAQUARI, 21 de novembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Apiacás

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55302 Nr: 671-55.2018.811.0084

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA CRUZ PEREIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 110, § 4º da Lei nº 6.015/73 

e, em consonância com o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE o 

presente pedido de retificação de registro de óbito, para o fim de 

determinar a alteração no assento de óbito de Antonio Pereira Freitas, 

devendo ser alterado o estado civil de solteiro, fazendo constar no estado 

civil casado.Ciência ao Ministério Público.Isento de custas e despesas 

processuais, dada a gratuidade de justiça. Sem condenação em 

honorários.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civis das 

Pessoas Naturais da Comarca de Salinas/MG (consignado que deverá ser 

retificado na certidão de óbito o estado civil para casado), determinando 

ao Senhor Oficial que encaminhe, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão do 

referido registro para que seja anexado a estes autos, informando que o 

feito corre sob o pálio da Justiça Gratuita.Aportando a certidão de óbito 

devidamente retificada neste feito, INTIME-SE a requerente para retirá-la, 

no prazo de 05 (cinco) dias, mediante termo nos autos.Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.Servirá 

a presente, como MANDADO DE RETIFICAÇÃO DE ÓBITO QUE DEVERÁ 

SER AVERBADA GRATUITAMENTE. A sentença deve ser acompanhada 

da certidão de óbito (cópia da certidão a retificar) e petição inicial para a 

retificação.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 07 

de dezembro de 2018.Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48554 Nr: 647-32.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenda Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Nelson Krueger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:MT0006739A

 Vistos.

 Trata-se de ação penal em desfavor de Brenda Indústria e Comércio de 

Madeiras Ltda e Nelson Krueger .

Em audiência realizada, foi ofertada ao réu a suspensão condicional do 

processo, mediante o cumprimento das condições contidas no termo de 

assentada (Ref. 20), sendo as mesmas prontamente aceitas pelo réu.

Da análise dos autos verifica-se que o réu deu fiel cumprimento as 

condições impostas.

 Portanto, declaro extinta a punibilidade de nos termos do artigo 89, §5°, do 

acusado Lei Federal n° 9099/95.

 Arquive-se, imediatamente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48204 Nr: 433-41.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Costa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, André Muniz Ribeiro - 

OAB:16325/MT, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A MT

 4) Por entender necessário, DEFIRO a prova pericial pleiteada por ambas 

as partes (petições juntada nos autos).

Assim, nos termos da Resolução nº 232/2016 do CNJ, NOMEIO o DR. Mário 

Yunes Portiolli, como perito judicial, a qual deverá exercer o encargo 

independentemente de compromisso, nos termos do artigo 466 do CPC/15.

Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) e nos termos 

do artigo 95 do CPC/2015, caberá às partes ratearem a perícia, pois, 

ambas a requereram, de maneira que ela custeada na proporção de 1/2 

(metade) para cada uma, observado o disposto no § 3º, inciso II e § 4º do 

respectivo artigo, bem como, os termos da Resolução 232/2016 do CNJ 

(Sobre o tema: TJ-MG; AI 1.0223.13.023143-2/001; Rel. Des. Marco Aurelio 

Ferenzini; Julg. 01/04/2016; DJEMG 13/04/2016).

Consigno que os honorários deverão ser recolhidos no prazo de 20 (vinte) 

dias. Consigno ainda que, como a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, a sua metade correspondente será custeada nos moldes do § 3º 

do artigo 95 do CPC/15.

 3.1) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015.

3.2) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO:

a) Qual o atual estado de saúde da parte autora?

b) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença ou lesão? De 

que tipo?

c) Havendo deficiência/moléstia/doença ou lesão, aproximadamente desde 

quando ela existe?

d) Diga o Sr. Perito se a deficiência/moléstia/doença ou lesão é decorrente 

do acidente de trânsito mencionado nos autos?

e) Apresentando deficiência/moléstia/doença ou lesão, diga o Sr. Perito 

quais as consequências física das mesmas? As lesões são 

incapacitantes?

f) Em caso positivo, as lesões apresentadas são temporárias ou 

permanentes?

 g) Caso a deficiência/moléstia/doença ou lesão seja permanente, informe 

o Sr. Perito se é total ou parcial?

h) Constatada a deficiência/moléstia/doença ou lesão parcial diga o Sr. 

Perito qual o grau de repercussão da lesão (0 a 100%), para o trabalho, 

para o lazer e demais atividades do seu cotidiano?

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54332 Nr: 61-87.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Ribeiro Mota - 

OAB:10.491-B

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para especificar eventuais provas 

que pretenda produzir, no prazo de 15 dias, delimitando a pertinência das 

mesmas, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 377-03.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luis Sousa, Irismar Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:15.881-A/MT, FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de aditamento da petição inicial, visto que 

preenche os requisitos do art. 329, inciso I, do CPC e, DETERMINO a 

retificação das alterações junto ao sistema Apolo para Ação Declaratória 

de Petição de Herança Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada.

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

.

Assim, tendo em vista que diante dos documentos anexados na inicial 

demonstrando a capacidade financeira do requerente o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulada pelo 

requerente. INTIME-SE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos dos artigos 321, paragrafo único e 330, inciso IV, 

ambos do CPC.

Após decorrido o referido prazo, com ou sem recolhimento das custas, 

CERTIFIQUE-SE e façam CONCLUSOS para deliberação.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 07 de dezembro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-91.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

ENI RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS DECISÃO Processo: 

1000079-91.2018.8.11.0084. REQUERENTE: ENI RIBEIRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte requerente formulou pedido 

de justiça gratuita, no entanto não juntou declaração de hipossuficiência. 

Por essas razões, em observância ao disposto no art. 99, § 2º, do 

CPC/2015 e, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazer aos autos declaração de hipossuficiência, para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício, traga, 
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também, aos autos documentos como contas de energia, água, 

declaração imposto de renda, contras-cheques dos três meses anteriores 

ao pedido, etc, relatório de despesas ordinárias, bem como, qualquer 

documento hábil e idôneo a que possua que demostrem a incapacidade 

financeira alegada, sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 21417 Nr: 195-73.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelsoni Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.742/93 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, objeto da 

lide, em favor de ADELSONI PEREIRA DA SILVA e DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora a contar da 

citação – Enunciado n. 204 da Súmula do STJ –, e os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios 

devem seguir a remuneração da caderneta de poupança, salvo índice 

outro fixado no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com 

repercussão geral reconhecida.As condenações impostas à Fazenda 

Pública de NATUREZA ADMINISTRATIVA, nos termos do REsp 

1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado 

em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905), acórdão submetido ao regime 

dos recursos repetitivos, pacificou

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74315 Nr: 1113-96.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Costa Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:MT/13460-B

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA PROVISÓRIO 

– Lei n. 7.210/84 – tendo como recuperando FABIANO COSTA REIS, 

condenado a cumprir pena de 9 (nove) anos e 8 oito) meses de reclusão 

pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, e art. 35, “caput”, da 

Lei n. 11.343/2006.

As defesas dos acusados FABIANO COSTA REIS e WILDES DE FREITAS 

interpuseram recurso de apelação e os Desembargadores do Tribunal de 

Justiça do Estado proveram parcialmente o recurso interposto e os 

absolveram do crime previsto no art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.

Foi realizado cálculo da pena pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento 

de Pena – MGP, de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, 

art. 1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ, com data prevista para 

progressão de regime em 5/9/2018, ou seja, já ultrapassada, motivo pelo 

qual, a fim de garantir a celeridade no procedimento uma vez que o 

reeducando já atingiu o critério temporal objetivo para a progressão do 

regime e nada havendo nos autos que desabone a conduta do 

recuperando até a data aprazada, DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA 

para o dia 10 de dezembro de 2018, às 15h.

Sem prejuízo dessa decisão, DETERMINO que oficie ao Diretor da Cadeia 

Pública local para enviar o atestado de conduta carcerária do 

recuperando, necessário para analisar o critério subjetivo da aparente 

progressão do regime a que faz jus.

Intime o recuperando e seu Advogado, bem como notifique/cientifique a 

representante do Ministério Público, que poderão se manifestar de forma 

antecipada por escrito ou na audiência suso designada.

Cumpra, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57554 Nr: 1819-84.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilaine Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Regina Cardoso - 

OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I –, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59346 Nr: 83-94.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Telles dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

FRANCISCO TELLES DOS REIS, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 

(um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – 27/11/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os 

honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 
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sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59475 Nr: 121-09.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bueno de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de NELSON 

BUENO DE MAGALHÃES, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar da data do óbito – 

11/9/2014 – Lei n. 8.213/91, art. 74, I –, e os honorários advocatícios – 

NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas à Fazenda 

Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de 

mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos 

pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, este analisado com repercussão geral reconhecida, assim 

como pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, cujo acórdão submetido ao regime 

dos recursos repetitivos pacificou entendimento no sentido de "os juros 

moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida 

ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras 

específicas".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23819 Nr: 2587-83.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Caravieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de PENSÃO POR MORTE RURAL em favor de MARIA 

FERREIRA CARAVIERI, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar da citação – Enunciado 

n. 204 da Súmula do STJ –, e os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, 

caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 

da Súmula do STJ.A atualização monetária de benefícios de prestação 

continuada deve tomar como base o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, salvo índice outro fixado no 

Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado com repercussão geral 

reconhecida.Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda e as 

despesas com diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou 

meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, 

correios e fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59618 Nr: 167-95.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alesandra dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício objeto da lide – 

SALÁRIO-MATERNIDADE – em favor de ALESANDRA DOS SANTOS 

SILVA, na qualidade de segurada especial rural, no valor de 1 (um) 

salário-mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, bem como 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir 

do vencimento de cada parcela/prestação, a contar do nascimento da filha 

da parte autora, ocorrido em – 18/8/2010 –, nos termos do art. 71 da Lei n. 

8.213/91 e juros de mora, a contar do requerimento administrativo – fls. 22 

– ocorrido dia – 14/5/2014 –, bem como os honorários advocatícios – 

NCPC, art. 85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas vencidas. As condenações impostas à Fazenda Pública de 

NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de 

mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos 

pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 2413-69.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza José Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO ter ficado 

demonstrada a omissão da decisão recorr ida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO, mantendo inalterada a sentença 

atacada, assim como, diante da sistemática atual da legislação processual 

civil, em que são devidos os honorários advocatícios nos recursos 

interpostos, cumulativamente – NCPC, art. 85, § 1º -, majoro os inicialmente 

fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença – fls. 
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114/120.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50541 Nr: 357-63.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Servino Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares de Campos 

Junior - OAB:9.791, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 21 de fevereiro de 2019, às 17h – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.Ademais, ADVIRTO que

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24603 Nr: 638-87.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adeides de Jesus Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação protocolado tempestivamente no dia 4/12/2018, ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59777 Nr: 238-97.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT - 8.973 - B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação protocolado tempestivamente no dia 4/12/2018, ref. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58593 Nr: 2272-79.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação protocolado tempestivamente no dia 4/12/2018, ref. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67418 Nr: 669-97.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Maria de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da petição/documentos 

juntados nos autos no dia 6/12/2018, ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58853 Nr: 2392-25.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Maria Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação protocolado tempestivamente no dia 4/12/2018, ref. 43.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16589 Nr: 69-91.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adegilson Moreira Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:MT/10885, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, manifestar acerca da 

petição juntada nos autos no dia 7/12/2018, ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58104 Nr: 2040-67.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMA ISABEL NIERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação protocolado tempestivamente no dia 4/12/2018, ref. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58524 Nr: 2239-89.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Donizete Camargo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação protocolado tempestivamente no dia 4/12/2018, ref. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23820 Nr: 2588-68.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teodoro de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Após, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ratificam a audiência de instrução realizada – 

fls. 43/44 - e demais provas, ou, caso contrário se desejam nova 

produção de prova em audiência de instrução, especificando-as e 

justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput –, uma vez que 

indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único –, ou ainda se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1590-56.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penha Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da petição/documentos 

juntados nos autos no dia 7/12/2018, ref. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51904 Nr: 1801-34.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Benicio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da petição juntada nos 

autos no dia 7/12/2018, ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61316 Nr: 875-48.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aparecido Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Regly Muniz Corilaço, Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS, Suzana Tatiane Corilaço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manidestar nos autos, acerca do ofício 

8.639/CICRI - POLITEC, jundado nos autos no dia 4/12/2018, ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78729 Nr: 3306-84.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da petição/documento 

protocolado no dia 6/12/2018, ref. 27, pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103902 Nr: 3187-89.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Soares de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada nos autos tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97521 Nr: 299-50.2018.811.0038

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rosemar Angelo Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemar Angelo Melo - 

OAB:26033.PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e Bem examinado.

Trato de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE OBJETO APREENDIDO realizado por 

ROSEMAR ANGELO MELO e com o objetivo de restituição/devolução de 1 

(uma) arma de fogo do tipo PISTOLA, marca TAURUS, calibre .380, n. série 

KWG84819, apreendida na Ação Penal n. 1142-30.2009.811.0038 

(22237), a qual foi processada em seu desfavor e para apurar a suposta 

prática do delito descrito no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, cujo 

resultado fora a extinta a punibilidade em virtude de ter ocorrido a 

prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme sentença proferida no 

dia 28 de novembro de 2017.

Ademais, consoante o que dispõe a Lei n. 10.826/2003, art. 25, e a 

concordância do ora requerente, a referida arma de fogo foi encaminhada 

ao Comando do Exército para a destruição. Quando da sua anuência 

requereu a expedição de ofício ao SINARM (Sistema Nacional de Armas), 

para que seja realizada a baixa no registro em seu nome.

Isso posto, DEFIRO o pedido e DETERMINO que oficie ao responsável pelo 

Sistema Nacional de Armas – SINARM, informando-o sobre o 

perdimento/destruição da arma de fogo e para que efetue/realize a devida 

baixa no registro da arma de fogo.

Após, nada requerido em prosseguimento, arquive os autos com as 

baixas necessárias.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60121 Nr: 380-04.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Vieira Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 
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formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54295 Nr: 1673-77.2013.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que informe se possui interesse em renunciar 

ao excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, visto que o valor 

atualizado ultrapassa o montante exigido para expedição de RPV, exigindo 

que o pagamento seja feito via precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28248 Nr: 1682-10.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Luciano Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes - OAB:MT - 

4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestação no prazo legal, acerca do 

retorno dos autos da segunda instância, bem como da sua conversão 

para a forma eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-62.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA SOUZA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000213-62.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 15.760,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANGELINA SOUZA LEMES 

Endereço: 12, CIDADE ALTA, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-47.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000214-47.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 15.760,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FLAVIANA DA SILVA VIEIRA 

Endereço: 07, CIDADE ALTA, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AV BRASIL, 604, CENTRO, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2019 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 
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documentos pessoais. ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-32.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000215-32.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ZILDA DOS SANTOS RODRIGUES Endereço: Assentamento 

Floresta, Sítio Alto Alegre, Corrego das Botas, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2019 Hora: 14:30. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-02.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA CAVALIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000217-02.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA CAVALIERI Endereço: Fazenda 

União, Comunidade das Botas, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, JARDIM COPACABANA, MARINGÁ - PR - 

CEP: 87023-200 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 740 de 975



Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-76.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EONICE SUNIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000225-76.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 16.599,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EONICE SUNIGA Endereço: 

Chácara Estância Modelo, Cachoeirinha, Zona rural, ARAPUTANGA - MT - 

CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA Endereço: AVENIDA DOS OITIS, DISTRITO INDUSTRIAL 

II, MANAUS - AM - CEP: 69007-002 Nome: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/02/2019 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-16.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000229-16.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUIZA OLIVEIRA 

BORGES Endereço: FAZENDA SANTA CATARINA, S/N, COMUNIDADE 

ESTRELA DO MAR, ZONA RURAL, INDIAVAÍ - MT - CEP: 78295-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/02/2019 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-98.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000230-98.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 38.160,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ODAIR MARCOS DOS SANTOS Endereço: 

Avenida 23 de maio, s/n, Centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: SEPLAN - 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, 

RUA UM, S/N, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-903 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23081 Nr: 1874-11.2009.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Leandro da Costa - 

OAB:86161/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 Intimação da parte requerida, para que querendo manifeste sobre as 

informações prestadas pelo Departamento de Depósitos Judiciais, juntada 

as fls. 245, bem como transcrita no andamento "Juntada" datado de 

03/12/18.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-44.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000253-44.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JORGE PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA CHAPURI, 71, QD 144 

A, JARDIM DO BRAZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 
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petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-29.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000254-29.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JORGE PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA CHAPURI, 71, QD 144 

A, JARDIM DO BRAZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-14.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000255-14.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JORGE PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA CHAPURI, 71, QD 144 

A, JARDIM DO BRAZ, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 
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defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000311-47.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANA GONCALVES CACERES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000311-47.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual 

de EMANUELLY GONÇALVES CHARUPA, em desfavor dos ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, 

entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a realização de procedimento cirúrgico de OTORRINO 

(ADENOIDE e AMÍDALAS), dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco 

mil reais). Narra que a paciente foi diagnosticada com ADENOAMIGDALITE 

CRÔNICA e HIPERTROFIA CORNETO NASAL, sendo que foi receitado pelo 

médico a realização do procedimento supracitado e, por não ter condições 

de custeá-lo, solicitou a realização através da secretaria municipal de 

saúde, contudo sem êxito. Atendidas as recomendações da CNGC, fora 

precedido de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, 

parágrafo único – e da prévia intimação dos gestores da área de saúde – 

arts. 1.307, 1.317, caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 -, sendo orientação 

da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações envolvendo assistência à saúde 

devem ser instruídas, “tanto quanto possível, com os documentos originais 

e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; 

Autorização de Internação Hospitalar (AIH); relatórios médicos com 

descrição da doença, inclusive com o CID (Código Internacional de 

Doença), contendo prescrição de medicamentos, com denominação 

genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e insumos em 

geral, como posologia exata e o tempo estimado para o tratamento, 

segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e GM/MS nº 

2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a Resolução 

CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 'COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de Saúde de Mato 

Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e a 

legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública tem regra 

própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação” - 

Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há possibilidade de o magistrado 

antecipar os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior 

àquela em que normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, 

aplicando-se o disposto na legislação processual – CPC, art. 275 e 

ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que resultam da 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Não obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – 

NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca 

- valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais 

grave. O direito à saúde está inserido entre os direitos e garantias 

fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do 

direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao Município 

providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a 

saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ter ADENOAMIGDALITE CRÔNICA e HIPERTROFIA 

CORNETO NASAL, contudo o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de 

Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja 

conclusão foi de que não há risco de perda de oportunidade no 

tratamento, bem como não há urgência e que o procedimento cirúrgico é 

fornecido pelo SUS de caráter eletivo. Isso posto, ausentes os requisitos 

legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta reparação, 

INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA e DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar 

defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a documentação 

de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 

9º –, indicando se a medida é abrangida por política pública existente, 
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quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, 

informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao 

governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação 

genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que permite que 

seja dispensada a realização de audiência preliminar no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000312-32.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual 

de DANYELLE VITÓRIA PEDRO RAIMUNDO, em desfavor dos ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, 

entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a realização de procedimento cirúrgico denominado 

COLECISTECTOMIA, dando à causa o valor de R$. 5.000,00 (cinco mil 

reais). Narra que a paciente foi diagnosticada com inúmeras microcálculos 

em seu interior formando sombra acústica posterior, sugestivo de 

MICROLITIASE BILIAR que foi receitado pelo médico a realização da 

cirurgia supracita e por não ter condições de custeá-lo, solicitou a 

realização através da secretaria municipal de saúde, contudo sem êxito. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

parte autora afirma ter MICROLITIASE BILIAR, contudo o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que não há urgência no caso 

concreto, bem como risco de perda de oportunidade no tratamento e que o 

procedimento cirúrgico é fornecido pelo SUS. Isso posto, ausentes os 

requisitos legais ou a necessidade de evitar dano de difícil ou de incerta 

reparação, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA e, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fornecendo a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indicando se a medida é abrangida por política 

pública existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no 

respectivo programa, informe se há disponibilidade por instituição pública 

ou privada vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço 

máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo 

em vista o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, que 

permite que seja dispensada a realização de audiência preliminar no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato de que a 

Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca. As intimações no Juizado Especial serão feitas 

na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 
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(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000319-24.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como 

substituto(a) processual de ROQUE CALSONI, em desfavor dos ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela 

parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado o fornecimento de EYLIA – AFLIBERCEPT ANTIANGIOGÊNICO 

– 3 (três) injeções intravítreas em ambos os olhos, dando à causa o valor 

de R$. 5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente apresentou 

DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE ÚMIDA COM 

PROLIFERAÇÃO AGIOMATOSA DA RETINA, sendo que necessita fazer 

aplicação do medicamento supracitado e por não ter condições 

financeiras para custear o tratamento, solicitou o fornecimento junto à 

secretaria de saúde municipal, contudo sem êxito. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma sofrer de DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A 

IDADE ÚMIDA COM PROLIFERAÇÃO AGIOMATOSA DA RETINA e a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado, bem como o processo foi enviado ao NAT – 

Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

cuja conclusão foi de que o tratamento é urgente, sendo fornecido pelo 

SUS e de competência do gestor estadual. Há elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito, cuja doença foi demonstrada e a 

forma/necessidade de tratamento, assim como presente o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora agrava a 

situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em cegueira permanente e 

irreversível, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante 

da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 
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Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA e DETERMINO a intimação para que a(s) parte(s) 

demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento necessário à 

reclamante da forma constante na exordial e documentos médicos 

juntados, especificamente 3 (três) injeções intravítreas em ambos os olhos 

do medicamento denominado EYLIA – AFLIBERCEPT ANTIANGIOGÊNICO –, 

ou similares, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização 

nessa, particular, no prazo de 15 (quinze) dias da intimação, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000333-08.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PAMELLA JAQUELINE ANJOS MACEDO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000333-08.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) processual 

de MISAEL ARTHUR MACEDO HONÓRIO, em desfavor dos ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que aquela parte, 

entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado a realização de exame denominado RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA – ABDÔMEN TOTAL, TOMOGRAFIA ABDÔMEN INFERIOR e 

TOMOGRAFIA ABDÔMEN SUPERIOR, dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que o paciente foi diagnosticado com 

LITÍASE RENAL, sendo que necessita fazer os exames supracitados e por 

não ter condições financeiras para custear o tratamento, solicitou o 

fornecimento junto à secretaria de saúde municipal, contudo sem êxito. 

Atendidas as recomendações da CNGC, fora precedido de notas de 

evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da 

prévia intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, 

caput, 1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 
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2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma ter LITÍASE RENAL e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado, bem 

como o processo foi enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que o 

tratamento é urgente, sendo fornecido pelo SUS e de competência do 

gestor estadual. Há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, 

cuja doença foi demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim 

como presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que a demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode 

resultar em perda de oportunidade, sendo verificado a irreversibilidade 

recíproca no caso diante da proporcionalidade entre os direitos envolvidos 

e afastando o risco mais grave, que seria a saúde da pessoa. No 

confronto entre a aparente irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns 

casos, vida, prevalece estes – NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar, pela suficiência das provas apresentadas até o momento 

e, consequentemente, resultados negativos que podem advir da sua não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente. Por fim, esclareço que o não atendimento 

da decisão poderá ensejar providências necessárias outras, entre as 

quais o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de 

direito público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas 

diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, preenchendo 

a inicial os requisitos essenciais, assim como presentes os requisitos da 

legislação - art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA e DETERMINO a 

intimação para que a(s) parte(s) demandada(s), solidariamente, 

promova(m) o tratamento necessário à reclamante da forma constante na 

exordial e documentos médicos juntados, especificamente o exame 

denominado RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – ABDÔMEN TOTAL, 

TOMOGRAFIA ABDÔMEN INFERIOR e TOMOGRAFIA ABDÔMEN 

SUPERIOR, ou similares, seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade 

de realização nessa, particular, no prazo de 5 (cinco) dias da intimação, 

sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra 

medida idônea para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, 

devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento 

especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação 

dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, 

art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à 

expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do 

sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do 

Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos 

Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, 

quando for obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária 

deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem prejuízo disso e diante da 

existência de Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado 

de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em plantão de 24h (vinte e 

quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma cópia reprográfica para 

o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones informados para eventual 

contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 e (66) 9 9984-6940. O 

Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º –, indique se a 

medida é abrangida por política pública existente, quando poderá ser 

inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo programa, informe se há 

disponibilidade por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de venda ao governo – 

PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando manifestação genérica. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000544-80.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON MARQUES SANTOS CALDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 1000544-80.2018.8.11.0026. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

HELTON MARQUES SANTOS CALDEIRA Vistos. 1. Compulsando 
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documentos acostados junto à petição inicial, verifico a ausência de 

comprovação documental da cientificação prévia do devedor acerca da 

mora, vez que a notificação enviada para a parte requerida foi devolvida 

ao remetente por endereço insuficiente - ID.: 16918805, pág. 03. Neste 

ponto, friso que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ). 2. Ainda, 

analisando detidamente os autos verifico que alguns documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia. 3. Por fim, não há guia e comprovante de 

recolhimento das custas e despesas processuais. 4. Com tais 

considerações DETERMINO a intimação do autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntado aos autos (I) documento apto a 

comprovar a mora da parte requerida, (II) cópias legíveis dos documentos 

anexados ao ID.: 16918274, especificamente as págs. 01/25, (III) recolher 

as devidas custas e despesas processuais, sob pena de seu 

indeferimento e extinção do feito. 5. Após, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos conclusos. CUMPRA-SE. As 

providências. ARENÁPOLIS, 10 de dezembro de 2018. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73952 Nr: 4486-40.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APONSETADORIA POR IDADE ajuizada por MARIA DE FATIMA DOS 

SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando o Sistema Apolo e em consulta aos autos, constato que o 

presente feito guarda identidade de partes, pedido e causa de pedir com o 

processo de numeração única 1966-83.2013.811.0026 – cód. 43757.

Frisa-se que nenhuma inicial ainda foi recebida, isso porque o processo 

de código 43757, em que pese tenha sido distribuído no ano de 2013, 

estava pendente de apresentação da decisão administrativa que indeferiu 

a concessão do benefício pleiteado, a qual foi devidamente juntada 

apenas em 30.11.2018, estando o processo concluso para recebimento 

da inicial.

Portanto, tendo em vista a litispendência e considerando que este é o 

processo mais novo, distribuído em 06.12.2018, a extinção do presente 

feito é medida que se impõe.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este 

processo, sem resolução de mérito, conforme art. 485, inciso I e V c/c art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,

P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73720 Nr: 4393-77.2018.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JURANDI THEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Arruda Carmo - 

OAB:10546/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Vistos.

1. Recebo os autos da maneira que se encontram.

2. Diante da certidão a pág. 76, INTIME-SE o patrono do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar o atual endereço de seu cliente 

JURANDI THEODORO DE SOUZA.

3. Em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo 

Civil, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designar e realizar audiência de 

conciliação/mediação, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

4. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, INTIME-SE o requerido para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais.

5. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.

 6. Ao fim, à conclusão mediante correta triagem para deliberação 

pertinente.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com celeridade.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64153 Nr: 4667-75.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 Vistos.

Trata-se de ação de curatela ajuizada por ANGELINO JOÃO DE OLIVEIRA 

em face de IZABEL CORNELIA DE OLIVEIRA, por se encontrar internada 

em grave estado de saúde, estando incapaz de entender e se determinar 

perante os atos da vida civil.

Com a inicial vieram os documentos às págs. 09/22.

Entrementes, na tentativa de realizar o estudo psicossocial, a equipe deste 

juízo foi informada de que a interditada Izabel Cornélia de Oliveira faleceu e 

seu esposo, ora requerido, mudou-se e não havia informações quanto ao 

novo endereço.

Vieram os autos conclusos

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Conforme relacionado pela equipe interdisciplinar, verifico que a interditada 

faleceu em 16/12/2017 e foi enterrada no município de Nova Marilândia/MT.

 Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, IX, do Código de Processo 

Civil.

Com efeito, com o óbito da requerida, representa a falta de interesse de 

agir superveniente, razão pela qual a presente demanda não mais possui 

razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

Cientifique-se o Ministério Público.
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Transitada esta em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos, com 

as anotações e baixas de estilo.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,

P. I. Cumpra.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73946 Nr: 4481-18.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela 

agregados.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, independentemente 

de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com 

endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, 

CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes.DESIGNO o dia 13 de 

ABRIL de 2019, às 10h, para realização da perícia médica, a ser realizada 

no prédio do Fórum desta Comarca.Consoante Resolução do Conselho da 

Justiça Federal e em decorrência da complexidade da perícia, FIXO os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao 

perito que efetivamente realizá-la, após o término do prazo concedido para 

as partes se manifestarem acerca do laudo.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73953 Nr: 4487-25.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelino João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE 

MARÇO DE 2019, ÀS 13H50MIN apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

EXTRATO PREVIDENCIÁRIO da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73956 Nr: 4488-10.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 DE 

MARÇO DE 2019, ÀS 14H10MIN apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe o 

EXTRATO PREVIDENCIÁRIO da parte autora e, se casada ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria 

de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48520 Nr: 1071-54.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Philipi Barroso Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, 

para efeito de ABSOLVER o acusado PHILIPI BARROSO FIGUEIREDO, das 

imputações descritas na denúncia.Certificado o trânsito em julgado, 

encaminhem-se a arma e/ou munições apreendido(s) nos autos na forma 

do artigo 25 do Estatuto do Desarmamento e art. 1.479 da CNGC, 

oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e Federal e à Delegacia 

de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os 

autos, dando-se baixa.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado 

Apolo. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44815 Nr: 748-83.2014.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piovezam & Polizel Ltda Me, José Pedro Polizel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Custas, se houver, ao requerente, observando em caso de 

inadimplência a Seção 28 do Capítulo II da CNGC-TJMT [Da remessa de 

Processos com saldo devedor de Custas Judiciais e Taxa Judiciária dos 

Foros Judicial e Extrajudicial, e Multa de Processo Administrativo para 

Inscrição em Dívida Ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato 

Grosso]. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 898-98.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA -Comércio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Egídio ou Walter Egydio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Bernardo de Sousa - 

OAB:GO/10.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Considerando que o executado no ato da citação informou que adimpliu a 

dívida e apresentou comprovante de depósito [fls. 50/51], INTIME-SE a 

Exequente através de seu representante legal para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar total quitação ou manifestar-se no que entender de 

direito, sob pena de presunção tácita.

II. Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65056 Nr: 108-41.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaspar João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Arenápolis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Junior - OAB:11.264, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-B/MT

 Em cumprimento ao despacho inicial, INTIMA-SE as partes, na pessoa dos 

advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65541 Nr: 355-22.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Adinairam da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 Em estrito cumprimento as determinações vertidas no despacho inicial, 

INTIMA-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência 

de instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento 

imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66105 Nr: 608-10.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada execução invertida pela Autarquia Demandada, 

INTIMA-SE o autor,na pessoa de seu causídico constituído, para que, 

querendo, no prazo legal manifeste e/ou requeira o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73720 Nr: 4393-77.2018.811.0026

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JURANDI THEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Luiz Arruda Carmo - 

OAB:10546/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

212656 , ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o 

dia 07/02/2019 às 13:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70844 Nr: 3003-72.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neucireno Francisco Gomes, Nelio Gaklik 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 Uma vez ofertado bens à penhora pelo Executado, INTIMA-SE o autor, na 

pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da mesma, bem como para, firmar compromisso de 

depositário fiel, nos termos constantes na decisão de fl. 118.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19986 Nr: 341-19.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caldeira Eletrificação Rural e Urbana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 70661 Nr: 2900-65.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FH KROLING ME, FERNANDO HUBER KROLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os advogados da parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o restante do recolhimento das custas processuais 

referente à distribuição da CARTA PRECATÓRIA, a ser distribuída na 

comarca de SORRISO/MT. Informo, que as guias poderão ser impressas 

no site do TJMT, a saber: www.tjmt.jus.br – opção guias, encaminhando 

devidamente quitadas a esta secretaria para as providências cabíveis. 

Tendo se em vista a finalidade da presente carta precatória que serão 

dois atos: Citação e Intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20356 Nr: 720-57.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Damacena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé Roberto Curvo Garcia - 

OAB:6.828/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17942 Nr: 1543-02.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43667 Nr: 1873-23.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A Di Domenico - ME , na pessoa de seu 

representante legal.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42164 Nr: 93-48.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Barbosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45977 Nr: 1594-03.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joquenes Trindade Lero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19959 Nr: 314-36.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Pichirilli, Marcos Antonio 

Pichirilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19708 Nr: 63-18.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Job Oliveira Sampaio, Job Oliveira Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21032 Nr: 1415-11.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Basilia da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - OAB:MAT. 1378646

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11450 Nr: 1566-50.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Comércio de Confecções Ltda, José 

Faustino Gonçalves, Itamara Ferreira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:S. Procuradora, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - 

OAB:Proc. Estadual, Rogério Luiz Gallo - OAB:6677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40910 Nr: 923-48.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. Ferreira Construãies- Me, Djalma Cardoso 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54322 Nr: 2210-07.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não publicação da certidão retro, INTIMA-SE o autor, na 

pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41841 Nr: 2067-57.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Francisco Maierhofer - ME, Edilson 

Francisco Maierhofer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11408 Nr: 1526-68.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pinheiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Sonoir Miguel de Oliveira - OAB:3.571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22438 Nr: 956-72.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Soares de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18432 Nr: 334-61.2009.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovidio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:1662090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44907 Nr: 822-40.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Lat Unilac Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21376 Nr: 1759-89.2010.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Van Grol Materiais para Construções-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42076 Nr: 2373-26.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Pequenos Produtores Rurais Bela Vista 

de Nova Marilândia, Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dantas & Souto Picalho Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon de Latorraca Barbosa - 

OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Bruna Barbieri Dias 
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Figueiredo - OAB:18720 - MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BELA VISTA DE NOVA 

MARILÂNDIA/MT em face de DANTAS E SOUTO PICALHO LTDA.

Os autos foram virtualizados.

Recebida a inicial, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela e, ao 

final, determinou-se a citação da requerida (fls. 429/431).

Citada (fl. 436), apresentou contestação às fls. 442/480.

Impugnação a contestação assentada às fls. 481/491.

Devidamente intimados para realização de audiência no dia 10/12/2018, 

comparecem as partes para juntar aos autos termo de acordo, 

oportunidade na qual pleitearam a sua homologação e consequente 

extinção do feito com resolução do mérito (fls. 504/506).

Vieram os autos conclusos.

2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendedores, eis que devidamente representados pela mesma 

causídica, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, para 

homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o feito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil de 2015, JULGO O MÉRITO da demanda para homologar o 

acordo de págs. 504/506, passando a fazer parte integrante desta 

sentença.

 Sem taxas nem custas tendo em vista benefício da assistência judiciária 

gratuita concedido à fl. 431.

4. Tendo em vista transação e homologação de acordo, CANCELO a 

audiência designada para esta data.

5. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com os 

procedimentos de praxe.

INTIME-SE e CUMPRA-SE

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14817 Nr: 3228-15.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União de Ensino Superior de Dimantino - UNED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Marcos Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 

84/2014 da CGJ.

 2. Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

3. Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 4. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2412 Nr: 323-18.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Dada, Alcenor Alves Barreto (de cujus), 

Judith Dias Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Previamente a análise dos pedidos retro, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar total 

quitação ao valor exequendo.

2. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 435 Nr: 316-94.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Alves de Brito, Anna Aparecida José 

de Brito (falecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936

 14. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

nos autos.15. Doutra banda, o Exequente requereu penhora no rosto dos 

autos de n. 565-67.2014.811.0041 em tramite na 4ª Vara especializada de 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, alegando ser executado 

naquele processo e que fora penhorado em favor do exequente (devedor 

na presente execução) o importe de R$ 1.713.178,99, bem como afirma 

que já esta autorizada a expedição do alvará para levantamento dos 

valores – fls. 162/164. 16. Consoante preleciona o artigo 860, do Código 

de Processo Civil, é possível a penhora de créditos eventualmente 

existentes em outras ações, considerando que se cuida de direito futuro e 

eventual (penhora no rosto dos autos), que podem vir a ser reconhecidos 

em favor de credor. 17. Existindo eventual crédito em favor do executado 

constante de outro processo judicial, capaz de quitar o débito para com o 

exequente, resta evidente a legalidade e possibilidade da penhora no rosto 

dos autos executivo cadastrado sob Código 858626 

(565-67.2014.811.0041) em tramite na 4ª Vara especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.18. Isso posto, DETERMINO a penhora 

no rosto dos autos, conforme pleiteado pelo credor, para tanto, 

EXPEÇA-SE ofício a 4ª Vara especializada de Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá/MT para proceder com a confiscação e informar este juízo o 

valor penhorado e atualizado.19. Efetivada a penhora, INTIMEM-SE os 

executados e cônjuges, em sendo o caso, para, querendo, opor Embargos 

à Execução, no prazo legal.20. Sem prejuízo, considerando que o valor 

exequendo foi atualizado em 23.01.2014 (fl. 130), INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o débito, observando os 

parâmetros utilizados pelo contador judicial a fl. 130.CUMPRA-SE, com 

URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 157-29.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para INTIMAR o Exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca dos documentos colacionados pelo juízo às fls. 108/114, devendo, 

para tanto, observar as considerações esposadas na decisão de fls. 

107/107v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67609 Nr: 1401-46.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ortega Pedrosa, Lourivania Bispo 

Pereira, Luan Douglas de Oliveira Silva/Luan Douglas de Oliveira, Kayque 
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Eduardo de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

José Carlos Pereira - OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Uma vez apresentada Alegações Finais pelo Órgão de Acusação, 

INTIMA-SE os denunciados, na pessoa de seus causídicos constituídos 

para, no prazo legal, apresentarem seus memoriais finais por escrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41348 Nr: 1514-10.2012.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivan Nogueira Souto, Edivaldo Nogueira Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que fora 

realizada audiência de Tentativa de conciliação, em consonância com a 

determinação de fl. 138, em sede dos autos de Código 22271 – apenso , 

sem que houvesse êxito.

Ato contínuo, INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, devendo, ainda, colacionar cálculo atualizado da dívida 

perquirida em juízo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40131 Nr: 1358-56.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Maria Camargo Pereira- Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao determinado, venho por meio deste intimar o 

advogado da parte autora para que manifeste sobre o endereço da parte 

requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA PATRICIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000547-35.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.140,97 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NELMA PATRICIA TEIXEIRA Endereço: RUA JULLES RIMET, 205, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA REGENTE 

FEIJÓ, 166, SALA 1401, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20060-060 

Senhor(a): NELMA PATRICIA TEIXEIRA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000548-20.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEONE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000548-20.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.310,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JORGE LEONE DE LIMA 

Endereço: ESTRADA SÃO MATHEUS , FAZENDA FLOR DA SERRA, ZONA 

RURAL, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 

Senhor(a): JORGE LEONE DE LIMA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 13/02/2019 Hora: 08:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000450-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000450-35.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.131,24 POLO ATIVO: Nome: JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA 

Endereço: Rua Bahia, 79, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Endereço: EDIFÍCIO TRATEX, 927, RUA RIO DE JANEIRO 

927, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30160-914 ESPÉCIE: 

[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA]->PETIÇÃO (241) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 10 

de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-08.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR SOAVE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010280-08.2015.8.11.0026. REQUERENTE: CELSO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ADEMAR SOAVE Vistos. 1. INFRUTÍFERA a conciliação [ID 

16666149], DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

(DEZOITO) DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H30MIN. 2. INTIMEM-SE, o(a/s) 

patrono(a/s) dos litigantes da audiência designada, para qual deverão 

trazer suas testemunhas independente de intimação, sob pena de 

desistência com as advertências dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 

1995. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das 

partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º, da Lei 

n° 9.099/95). CUMPRA-SE. As providências. ARENÁPOLIS, 6 de dezembro 

de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-67.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010192-67.2015.8.11.0026. REQUERENTE: JONATAN ROBERTO GARCIA 

PARPINELLI REQUERIDO: MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME 

Vistos. 1. INFRUTÍFERA a conciliação [ID 16665580], DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 18 (DEZOITO) DE FEVEREIRO DE 

2019, ÀS 15H00MIN. 2. INTIMEM-SE, o(a/s) patrono(a/s) dos litigantes da 

audiência designada, para qual deverão trazer suas testemunhas 

independente de intimação, sob pena de desistência com as advertências 

dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 1995. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE. As providências. ARENÁPOLIS, 6 de dezembro de 2018. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-78.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CARLOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA OAB - MT0011043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TENDA S/A (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010037-78.2017.8.11.0031. REQUERENTE: MARINA CARLOS FRANCA 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONSTRUTORA TENDA S/A 

VISTOS. IMPEDIDA de autuar no feito por ser parte, DETERMINO remessa 

dos autos ao meu substituto legal. ARENÁPOLIS/MT, 10 de dezembro de 

2018. MARINA CARLOS FRNÇA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-08.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR SOAVE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010280-08.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CELSO PEREIRA DA 

SILVA Endereço: Avenida MATO GROSSO, S/N, CENTRO, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ADEMAR 

SOAVE Endereço: Avenida MATO GROSSO, 366, CAMARA DOS 

VEREADOES DE NOVA MARILÃNDIA, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 INTIMANDO(A): ADEMAR SOAVE FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Data: 18 de fevereiro de 2.019, às 14h30. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. O Requerido deverá trazer 

suas testemunhas independente de intimação, sob pena de desistência 

com as advertências dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 1995. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º, da Lei n° 9.099/95). 

ARENÁPOLIS, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-08.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR SOAVE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010280-08.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CELSO PEREIRA DA 

SILVA Endereço: Avenida MATO GROSSO, S/N, CENTRO, NOVA 

MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: ADEMAR 

SOAVE Endereço: Avenida MATO GROSSO, 366, CAMARA DOS 

VEREADOES DE NOVA MARILÃNDIA, CENTRO, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 INTIMANDO(A): CELSO PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Data: 18 de fevereiro de 2.019, às 14h30. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. O Requerente deverá trazer 

suas testemunhas independente de intimação, sob pena de desistência 

com as advertências dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 1995. Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º, da Lei n° 9.099/95). 

ARENÁPOLIS, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-67.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010192-67.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.888,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JONATAN ROBERTO GARCIA 

PARPINELLI Endereço: Rua PEDRO RODRIGUES DO NACIMENTO, 460, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME Endereço: Estrada DO 

ESTACA, 1301-E, FUNDOS, JARDIM AEROPORTO, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78300-000 INTIMANDO(A): JONATAN ROBERTO GARCIA 

PARPINELLI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - Conciliação/ JEC Data: 

18 de fevereiro de 2.019, às 15h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. O Requerente deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação, sob pena de desistência com as advertências 

dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 1995. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º, da Lei n° 9.099/95). 

ARENÁPOLIS, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-67.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ROBERTO GARCIA PARPINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010192-67.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.888,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JONATAN ROBERTO GARCIA 

PARPINELLI Endereço: Rua PEDRO RODRIGUES DO NACIMENTO, 460, 

VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME Endereço: Estrada DO 

ESTACA, 1301-E, FUNDOS, JARDIM AEROPORTO, TANGARÁ DA SERRA - 

MT - CEP: 78300-000 INTIMANDO(A): MULTI - COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - Conciliação/ JEC Data: 

18 de fevereiro de 2.019, às 15h00. ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. O Requerente deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação, sob pena de desistência com as advertências 

dos artigos 34 e 51 da Lei nº 9.099 de 1995. Cabe salientar que é 

necessário o comparecimento pessoal das partes a qualquer das 

audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física seja 

representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º, da Lei n° 9.099/95).. 

ARENÁPOLIS, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17550 Nr: 1154-17.2008.811.0026

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michel José Mansur Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Regina Marconi Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antônio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o(s) credor(es), por qualquer meio lícito, a fim de que indique 

bens passível a penhora e apresente planilha de débito atualizada, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os 

documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/95.
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2. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC.

3. Em atenção aos termos do Provimento n. 38/2013 da CGJ, a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA.

4. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC.

5. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso.

6. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19274 Nr: 1168-64.2009.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werlaine Dalfior da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656

 Vistos.

Considerando que o alvará expedido em favor do executado fora 

devolvido [fl. 178], que ainda há valores na conta única vinculado a este 

processo [extrato em anexo], especificamente, que tal numerário foi 

depositado pelo executado em 18/05/2012 visando o adimplemento da 

obrigação [fls. 95/98], DETERMINO:

1. Proceda-se com a transferência do valor em favor do executado banco 

do Brasil, se necessário intime-o para informar número de conta bancária.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

4. Sem prejuízo, DÊ CIÊNCIA ao(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 [dez] 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, II, CPC.

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18196 Nr: 99-94.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. R. de Souza Uchoa e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Fiosan Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que até a presente data o requerido não foi intimado da 

sentença proferidas as fls. 61/65, CHAMO O FEITO A ORDEM e INDEFIRO 

o pedido retro e o requerimento de cumprimento de sentença.

2. Retifique-se a distribuição e autuação, para constar a presente 

demanda como processo de conhecimento.

3. INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o 

atual endereço do requerido, em seguida, CUMPRA-SE na íntegra a 

sentença proferida as fls. 61/65.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13587 Nr: 2001-87.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jornal "A Notícia", na pessoa de seu representante legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673/SP

 Vistos.Cuida-se de ação de execução tendo como partes as em epígrafe, 

cujo débito foi atualiza em R$ 1.417,90 [um mil quatrocentos e dezessete 

reais noventa centavos - fl. 121], isso em 12/08/2013.Em 06/11/2015, o 

Executado requereu o parcelamento da dívida e realizou depósito judicial 

de 30% da dívida atualizada, sendo R$ 625,05 [seiscentos e vinte e cinco 

reais cinco centavos]. Ainda, atualizou a dívida em R$ 2.083,50 [dois mil 

oitenta e três reais cinquenta centavos], restando como remanescente a 

quantia de R$ 1.458,45 [um mil quatrocentos cinquenta e oito reais 

quarenta e cinco centavos] – fls. 128/130.O Exequente atualizou a dívida 

em R$ 3.340,49 [três mil trezentos e quarenta reais quarenta e nove 

centavos], isso em 26/01/2018.Auto de penhora e depósito a fl. 143-v/146, 

no valor de R$ 792,85 [setecentos noventa e dois reais oitenta e cinco 

centavos], isso em 18/11/2015.Instado a se manifestar, o Exequente 

requereu a expedição do alvará judicial – fl. 150.Vieram os autos 

conclusos.É o relatório necessário. DECIDO.De pronto, em consultada ao 

Sistema SISCONDJ verifico que há o valor de R$ 1.726,45 vinculado a este 

processo, atualizado até a presente data, 06.12.2018.Tendo em vista os 

valores que se encontram vinculados aos autos, proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pelo exequente, se necessário INTIME-A 

para informar os dados da conta bancária.Transmita-se, via malote digital, 

o alvará de liberação para o Sistema de depósitos Judiciais. Após, 

junte-se.Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 

41/2016-CGJ, cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, 

para que tome ciência da liberação efetuada.Ademais, extrai-se do 

relatório que o Exequente atualizou o débito em 26/01/2018 sem observar 

e subtrair os valores já depositados em juízo, portanto, INTIME-O para, no 

prazo de 10 [dez] dias atualizar o valor exequendo subtraindo o valor a 

ser levantado e observando atentamente as datas e os valores descritos 

no relatório supra, ou dar total quitação a dívida.Após, tornem-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17364 Nr: 974-98.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary Finotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fulcro no art. 38 da Lei de nº. 9.099/95, dispenso o relatório.

Fundamento. Decido.

Conforme notificado pelo credor/exequente, o executado quitou o valor 

exequendo – fl. 53.

Nesse interim, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Destarte, ante a quitação do débito, consoante informado pelo exequente, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

consonância com o disposto no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

de estilo.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,

P. I. Cumpra.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-21.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

DORVALINO COSTA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010068-21.2014.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 

movida por DORVALINO COSTA NOGUEIRA E SELMA MARIA DE SOUSA, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. Não havendo vício procedimental que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a necessidade de 

produção de prova em audiência. Existindo preliminar suscitada. 

Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, vez que não está 

presente nenhuma das causas que ensejam sua decretação, já que os 

pedidos são claros e da narrativa dos fatos decorre logicamente a 

conclusão, tanto que permitiram a apresentação de defesa fundamentada. 

Passo a analisa o mérito. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Os reclamantes 

requerem a condenação da parte ré a compensar o dano material 

suportado, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica em sua granja, sem qualquer comunicação prévia, que perdurou 

das 09h00min até às 13h20min do dia 08/12/2013, ocasionando a morte de 

aves prontas para o abate. A parte reclamada em sua defesa alega a 

inexistência de nexo causal entre os fatos alegados e a sua conduta apta 

a ensejar qualquer dever de reparação, pois não há qualquer 

comprovação de que os danos suportados pela parte autora decorreram 

da falta de fornecimento de energia elétrica mencionada. Confessa que 

houve uma intervenção emergencial na rede de energia elétrica da região, 

no dia 09/12/2013, dentro dos limites previstos pela legislação setorial 

vigente. Argumenta que não há comprovação dos danos materiais 

supostamente sofridos pela parte autora, tampouco danos morais. Por fim, 

pugna pela improcedência da demanda. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte 

ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu do seu ônus 

probatório – art. 6º, VIII, do CDC, pois, deixou de trazer aos autos qualquer 

prova capaz de afastar o nexo de causalidade e corroborar as suas 

alegações defensivas. Do mesmo modo, não comprovou a correta 

prestação dos serviços, tampouco a culpa concorrente da parte autora, 

pois, como dito, não carreou aos autos nenhum documento apto a 

comprovar a veracidade de suas alegações, bem como, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC. Incontroverso que houve falha na prestação de seus 

serviços, pois, cabe a esta como prestadora de serviços, que, aliás, 

recebe por tais serviços, manter a rede em perfeito funcionamento, bem 

como solucionar os eventuais problemas, com a maior brevidade possível, 

por se tratar de um serviço essencial. A sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Dessa forma, e diante da 

responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, 

nos termos artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bem como da 

comprovação dos danos e do nexo causal, deve ser reconhecido o dever 

de indenizar os prejuízos suportados pela parte demandante. No tocante 

ao dano material, é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito. Por tal motivo, é a prova do dano 

material de fundamental importância na ação indenizatória. Desse modo, 

pelos documentos juntados aos autos pelo reclamante DORVALINO 

COSTA NOGUEIRA, tais prejuízos restaram comprovados em relação às 

606 aves mortas, totalizando o montante de R$ 2.666,40 (dois mil 

seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), os quais devem 

ser indenizados. Indefiro o pedido de ressarcimento do alegado prejuízo 

com a retirada dos frangos mortos do aviário, haja vista, ausência de 

comprovação. A parte autora SELMA MARIA DE SOUSA, afirma ter tido 

prejuízos no valor de R$ 4.307,76 (quatro mil, trezentos e sete reais e 

setenta e seis centavos). Assim, pelos documentos juntados aos autos, 

tais prejuízos restaram comprovados em relação às 979 aves mortas em 

razão da falta de fornecimento de energia elétrica na granja, valor a ser 

indenizado. No que se refere ao pedido de ressarcimento dos valores 

gastos com concerto de 16 ventiladores no importe de R$ 2.480,00 (dois 

mil quatrocentos e oitenta reais), não resta demonstrado que o referido 

prejuízo material tem nexo causal com a falta de energia, bem como não 

comprovou o alegado prejuízo com a retirada dos frangos mortos do 

aviário. Portanto, indefiro. Por todo o exposto, e o que mais consta dos 

autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

NCPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial para: - CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante 

DORVALINO COSTA NOGUEIRA, a título de dano patrimonial/material, no 

valor de R$ 2.666,40 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e 

quarenta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada a 

indenizar a reclamante SELMA MARIA DE SOUSA, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 4.307,76 (quatro mil, trezentos e sete 

reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 
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Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-14.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VASCO TEIXEIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010008-14.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de Ação 

Reclamatória c/c Pedido de Liminar, proposta por VASCO TEIXEIRA NETO 

contra o ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. Alega o Promovente, em síntese, que é cliente 

da Promovida no uso de energia elétrica, cuja unidade de consumo 

registra-se sob o nº 7110723. Que, em dezembro de 2014, seu consumo 

superou em demasia o consumo dos meses anteriores, sendo-lhe enviado 

fatura no valor de R$ 249,04 (duzentos e quarenta e nove reais e quatro 

centavos), cobrando-lhe valor excedente ao que realmente devido. Por 

tais motivos, ajuizou a presente ação buscando reajuste do valor da conta 

de energia elétrica, fatura vencimento janeiro/2015. Instada, a Promovida 

contestou os pedidos iniciais arguindo, preliminarmente, a incompetência 

deste Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova 

pericial. No mérito assentou a regularidade na cobrança realizada na 

unidade consumidora do Promovente, tendo pugnado, ao final, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Eis a síntese do necessário. 

Fundamento e Decido. No tocante à preliminar de incompetência deste 

Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial, 

esta não merece guarida visto que não há a necessidade de realização da 

perícia, conforme alegado pela Promovida, bastando a análise dos 

aspectos jurídicos para a devida solução da contenda. Ademais, a 

produção de prova pericial apta a tornar o Juizado Especial incompetente 

para julgamento da causa apenas deve ser deferida quando a solução do 

litígio envolve questões fáticas de alta complexidade que realmente exijam 

a realização de intrincada prova, esgotados os meios probatórios 

disponíveis sem que seja possível o julgamento da causa, o que não 

ocorre na presente demanda. Diante disso, rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado, ante a desnecessidade de produção de prova 

pericial. Passo a análise do mérito. Da análise perfunctória dos autos, 

verifica-se que o ponto nodal da presente contenda repousa na suposta 

irregularidade na cobrança referente ao mês de dezembro de 2014, no 

valor de R$ 249,04 (duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), 

unidade consumidora de nº 7110723, da qual é titular o Promovente. 

Adianto, desde já, que as pretensões autorais não merecem procedência. 

Passemos, então, à análise do pleito inaugural. Alega a Promovente, como 

dito alhures, que em dezembro de 2014, o consumo faturado superou em 

demasia o consumo dos meses antecedentes, sendo, portanto, ilegítima 

referida cobrança. No entanto, por se tratar de unidade consumidora 

situada na zona rural, a leitura do consumo nessas unidades é feito de 

forma diversa da que é feita na zona urbana. Com efeito, disciplina a 

Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica, em sua Resolução nº 414, 

que a leitura das unidades consumidoras da zona rural será realizado da 

seguinte forma: Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B 

localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em 

intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. § 1o A adoção do 

previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores 

envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os 

objetivos pretendidos com a medida. § 2o Caso o consumidor não efetue a 

leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o 

faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. 

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre 

que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. 

Referido dispositivo normativo assenta que as leituras realizadas nas 

zonas rurais são procedidas respeitando determinados intervalos de 

tempo. Assenta, ainda, que é incumbência do consumidor dessas 

localidades realizar a leitura em sua unidade, comunicando o consumo a 

concessionária a fim de que esta emita a respectiva fatura. Caso o 

consumidor não realize a leitura, a concessionária emitirá a fatura com 

base em média de consumo. Referida média é realizada arrimada em 

determinados critérios, também disciplinados na Resolução nº 414 da 

Aneel, dentre os quais encontra-se o critério da média aritmética dos 

valores faturados nos ciclos disponíveis, o que aconteceu no presente 

caso. Vejamos, pois, o dispositivo que trata dessa forma de realização da 

média de consumo. Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. § 1o Para unidade consumidora 

com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a 

distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos 

ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, 

quando cabível, os valores contratados. A Promovida procedeu com a 

feitura da leitura confirmada, chegando, assim, ao valor da fatura objeto 

da presente contenda. Assim, diante de tais fatos, pode-se chegar a 

segura conclusão de que a Promovida atuou dentro do previsto na 

legislação, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade na 

cobrança realizada em desfavor da Promovente, motivo pelo qual o pleito 

inicial merece ser julgado improcedente. ACOLHO O PEDIDO 

CONTRAPOSTO formulado na contestação de modo que o reclamante 

deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 257,51 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e cinquenta e um centavos), com juros e correção monetária a 

partir do vencimento da fatura. Ante o exposto, com fundamento no art. 

485, inciso I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial. - ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte 

autora ao pagamento da quantia de R$ 257,51 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e cinquenta e um centavos), relativo às faturas em aberto, com 

juros e correção monetária a partir do vencimento das faturas, Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique, bem como 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-44.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE ALMEIDA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010006-44.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JAIRO DE ALMEIDA em desfavor de CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE. Decido. No caso, não havendo vício procedimental 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não se vislumbra a 

necessidade de produção de prova em audiência. Existindo preliminar 

suscitada. Enfrento-as. Alega à requerida de ilegitimidade ativa, haja vista 

que a fatura consta em nome de terceiro, quem teria legitimidade ad 

causam. Neste passo, se torna imperioso, antes de tudo, que a parte 

autora, logre comprovar que de fato era o consumidor dos serviços e 

responsável pelo pagamento das faturas da unidade consumidora em 

questão. Da detida análise do contexto fático-probatório dos autos, 

verifica-se que a parte autora se desincumbiu de fazer prova a respeito, 

mostrando verossímeis suas assertivas nesse sentido. Frise-se que no 

caso em tela, o autor comprovou ser destinatário final dos serviços 

prestados pela ré, logrando êxito em demonstrar que era a pessoa 

responsável pela unidade consumidora na data dos fatos, comprovando, 

assim, o fato constitutivo do direito alegado (ônus seu), nos termos do 

artigo (art. 373, I, CPC). Sendo assim, afasto a preliminar. As alegações 

apresentadas pela parte adversa, carência da ação, como motivo para a 

extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A 

parte reclamante alega que se mudou no mês de dezembro de 2014, para 

residência de unidade consumidora nº 770070, a qual possuía débito em 

relação a última fatura. Afirma que no dia da mudança os técnicos da 

requerida estiveram na residência para efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia, tendo informado que pagaria na mesma data, 

contudo, ainda assim o corte foi realizado. Aduz que o restabelecimento 

da energia demorou mais de 15 dias para ser realizado, gerando danos. 

Em sua defesa a Ré alega inexistência do dever de indenizar em razão da 

culpa exclusiva da parte consumidora que deixou de adimplir a fatura do 

mês 11/2014, o que ensejou o corte de energia elétrica de sua unidade 

consumidora. Após análise percuciente dos elementos e circunstancias 

que envolvem a controvérsia, entendo que razão não assiste a parte 

reclamante. No caso vertente, não restou demonstrado defeito da 

prestação do serviço, uma vez que a interrupção no fornecimento de 

energia ocorreu pelo inadimplemento da fatura referente ao mês 11/2014 - 

com aviso de corte na fatura posterior - cujo pagamento só foi efetuado 

após a suspensão de tais serviços, conforme se depreende do contexto 

probatório retratado nos autos, não tendo o autor anexado prova em 

contrário. A parte autora não anexou nos autos comprovante de 

pagamento da referida fatura em data anterior ao corte, bem como 

verifica-se que não faz prova de que o restabelecimento de energia tenha 

demorado mais de 15 dias. Assim, tenho que a parte ré logrou êxito em 

demonstrar a ausência de falha na prestação de seus serviços. Dessa 

forma, evidencia-se que no caso em apreço houve culpa exclusiva do 

usuário do serviço, ao atrasar o pagamento da fatura, o que exclui a 

responsabilidade civil da concessionária requerida, consoante o art. 14, § 

3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II- a culpa 

exclusiva do consumidor (...)”. Assim, não sendo constatado ato ilícito por 

parte da ré e constatando-se a culpa exclusiva da parte consumidora, não 

há que se falar em responsabilidade civil por danos morais. Dessa forma a 

improcedência dos pedidos insertos na pretensão autoral é medida que se 

impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial. - DETERMINO A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA QUE 

CONSTE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-33.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - SP228603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEANDRES DE ALMEIDA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO OAB - MT18720/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010052-33.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório em razão do que dispõe o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL, movida por CORA & 

VIAN CONSTRUTORA LTDA – ME em desfavor de ALEANDRES DE 

ALMEIDA SOUZA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Por não haver preliminares, passo a 

analisar o mérito. Trata-se de execução de multa contratual em que, 

resumidamente, a contratante celebrou avença com o contratado para a 

construção de imóvel residencial a ser financiado pela CEF, sendo que o 

financiamento não foi aprovado ante a negativação existente no nome do 

autor, tendo ainda a CEF alterado o valor da parcela de entrada. Dos autos 

se extrai que a reclamante, executava obras de construção em Arenápolis 

em imóveis financiados pela CEF decorrentes dos programas 

governamentais de habitação, tendo como intermediário/facilitador no 

município empresa cujo sócio possuía influência junto à CEF, cartórios e 

executivo municipal, segundo suas próprias alegações. Ocorre que, é fato 

incontroverso nos autos que o financiamento inicialmente não foi aprovado 

pela CEF em razão de negativação efetuada após o início das tratativas e 

assinatura do contrato junto a requerida (id. 6538728). Ademais, 

posteriormente constata-se que houve um aumento substancial no valor 

da parcela de entrada informada anteriormente, e ainda é possível 

verificar nas conversas por e-mail que as partes por diversas vezes 

discutiram situações como a troca do lote. Como se vê no contrato, os 

pagamentos estavam vinculados ao financiamento, sendo claro que a obra 

estava vinculada ao financiamento, de forma que, não havendo 

financiamento, não há que se falar em conclusão do negócio. É certo que 

a reclamante não tinha responsabilidade de tratar da liberação do dinheiro 

junto à CEF, mas a narrativa indica um encadeamento de 

interesses/negócios que faz supor que com seu intermediário na cidade 

de Arenapolis a liberação da obra seria mais fácil, sendo que os 

pagamentos estipulados no contrato estavam todos vinculados à liberação 

de valores pela CEF. A questão do intermediário é indicada pela própria 

autora em sua impugnação. Assim, não há dúvida que as partes 

conheciam tal situação, e a situação de negativa de financiamento 

inviabilizaria a conclusão da obra. O Código Civil no artigo 422 dispõe que 

as partes contratantes devem guardar boa-fé contratual. No caso, usando 

da possibilidade conferida pelo artigo 6º da lei n. 9.099/95, entendo como 

mais justo e equânime dispensar a reclamada da multa contratual em razão 

da não liberação do financiamento da CEF, mas, também, preservar os 

valores pagos a autora pela reclamada, vez que pagou por serviço 

realizado, embora a construção não tenha tido andamento, não 

reconhecendo qualquer dano ou valores a ser ressarcido entre as partes. 

Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

bem como IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. Nada requerido no prazo de 

15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo 
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de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. 

Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 

da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do 

artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-35.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUDERICE COSTA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BRUMATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010123-35.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes MARIA 

AUDERICE COSTA CAVALCANTE em desfavor de CRISTIANE BRUMATTI, 

em que aquele deixou o prazo para se manifestar transcorrer in albis e 

abandonou o processo. Decido. A parte reclamante deixou de promover 

os atos que lhe competia, ocasionando o abandono da causa por mais de 

30 (trinta) dia, id. 13267531, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção, 

uma vez que o Poder Judiciário atual, especialmente a Justiça Estadual 

que tem ampla competência, não pode manter uma estrutura para tramitar 

processos que nem mesmo as partes fazem valer a importância da 

lide/interesse. O abandono processual é causa de extinção de processo – 

CPC, art. 267, III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao 

disposto na Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 

485, § 1º, em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os 

juizados, conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. 

Teoria e pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, 

Fernando da Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: 

comentários a Lei n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 333). Nesses termos, igualmente 

precedente decisório, in verbis: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.º DO CPC E 

DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI FEDERAL N.º 9.099/1995. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso 

Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser 

reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo 

sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da 

exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º do art. 51 da 

Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 240 do 

STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo 

necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à 

execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, 

para o fim específico de manter a sentença recorrida. DISPOSITIVO O 

julgamento foi presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator 

Designado, seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente 

Juiz Vinícius de Mattos Magalhães (relator vencido). Curitiba, 26 de junho 

de 2015. Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado. O julgamento foi 

presidido por mim, Fernando Swain Ganem, Juiz Relator Designado, 

seguido pelo eminente Juiz Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius 

de Mattos Magalhães (relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos 

MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 

30.06.2015)” .  (TJ-PR -  RI :  000126368201281601820 PR 

0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 

preceitua que a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual 

Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 485, III c/c Lei n. 

9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não sujeita 

a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. P. I. Cumpra. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010083-53.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispenso o 

relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS, movida por DORACINA MESQUITA MARCONI 

em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Aduz a 

autora que aderiu um plano da ré que consistia na transmissão de TV por 

assinatura, porém solicitou o cancelamento na data de 20/01/2015, haja 

vista ter sido cortado de seu plano de canais livres. Afirma que, a 

requerida não efetuou o cancelamento, continuou enviando faturas e 

debitando os valores de sua conta bancaria. Assim, requer a rescisão do 

contrato, cancelamento das cobranças, bem como indenização por danos 

morais e materiais. Em sede de contestação alega a parte ré que a autora 

não entrou em contato com a requerida para efetivar o cancelamento de 

sua assinatura. Impugna o pedido de danos morais, uma vez que não 

demonstrados. Por fim, requer a improcedência da pretensão. Liminar 

parcialmente deferida para determinar que a requerida se abstenha de 

realizar a cobrança das mensalidades referentes ao contrato objeto da 

presente demanda, através de débito na conta corrente nº 5610-3, 

agencia nº 1318-8 do Banco do Brasil, de titularidade da requerida, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada desconto – 

id. 6539316. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Dispõe o art. 6º, inciso III, do CDC 

que é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem”. Constata-se que, no caso em tela, que 

a parte requerente comprovou por meios dos protocolos que vem tentando 

cancelar, sem êxito os serviços da requerida desde janeiro de 2015. 

Contudo, verifico que na própria tela anexada pela requerida em sua 
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contestação, possuem informações como “Retirar no cliente”, bem como 

ordens de serviço que demonstram que a autora no mês de janeiro entrou 

em contato com a requerida para reclamar sobre os serviços, tendo 

solicitado cancelamento, anexando protocolos, não tendo a requerida feito 

provas em contrário. Aliás, deve-se consignar, por fim, em fechamento à 

proteção legal conferida ao consumidor, que, por se tratar de contrato de 

adesão, em relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas em favor do consumidor, a teor do art. 47 do Código de 

Defesa do Consumidor No que se refere aos danos materiais, a 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito 

privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª 

Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, 

assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não 

decide em definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito 

público), que admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou 

culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se 

comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera 

cobrança de valores decorrentes de procedimentos que venham a ser 

declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução em dobro dos 

valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – 

Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança 

realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor 

do excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Para que haja a condenação da parte Requerida, é 

indispensável que a parte Requerente comprove efetivamente a extensão 

dos prejuízos patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, 

tendo a parte autora comprovado fato constitutivo de seu direito, sendo 

que apresentou provas que foram debitadas de sua conta bancarias as 

faturas dos meses 02/2015 e 03/2015, mesmo após solicitação de 

cancelamento. Desta feita, determino a restituição do valor pago, na 

quantia de R$ 672,20 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos), 

a título de danos materiais. No que se refere a danos de ordem moral, 

tenho que não se configuraram na hipótese vertente. É certo que a autora 

foi cobrada por serviço que não desejava manter; todavia, não houve 

repercussões externas, nem descritivo de situações perniciosas a 

atributos de sua personalidade; a situação relatada, de mero transtorno ou 

aborrecimento, afetos à vida moderna em sociedade, por si só não podem 

ser guindadas como suficientes a abalar direitos da personalidade do 

destinatário. A cobrança indevida com a consequente inclusão de 

restritivo de crédito ou a utilização dos meios vexatórios ou ultrajantes 

caracteriza dano moral, visto que presumível o abalo psicológico. Todavia, 

a simples cobrança, sem a inclusão de restrição de crédito e sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in 

re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. SIMPLES COBRANÇA POR 

CARTA SEM INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 

230 DESTE TJRJ. 1 Aplicação da Súmula 230 deste TJRJ: "Cobrança feita 

através de missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo 

de crédito, não configura dano moral, nem rende ensejo à devolução em 

dobro". 2. Não consta dos autos qualquer prova que indique apontamento 

indevido da consumidora em cadastros restritivos de crédito, ou qualquer 

outro tipo de cobrança vexatória. 3. Sentença de improcedência do pleito 

indenizatório que se mantém. 4. Recurso a que se nega seguimento na 

forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL 

0185797-32.2009.8.19.0001, Relator: DES. ANTONIO ILOIZIO B. BASTOS, 

Data de Julgamento: 09/01/2012, DECIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data 

de Publicação: 13/01/2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL - INOCORRÊNCIA. A simples cobrança indevida, sem a inscrição 

do nome da vítima no cadastro restritivo de crédito, não configura dano 

moral. (TJ-PR 8239585 PR 823958-5 (Acórdão), Relator: Domingos José 

Perfetto, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10ª Câmara Cível) Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. A propósito: APELAÇÃO CIVEL - 

COBRANÇA DE DÍVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - COBRANÇA 

DE FORMA VEXATÓRIA - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO 

MORAL E DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTES - IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. A cobrança de dívida é ato legítimo decorrente de exercício 

regular de direito e somente gera o dever de indenizar quando houver 

abuso. Não restou configurada a prática de ato ilícito, a cobrança 

realizada pela recorrida, não acarretando responsabilização por danos 

morais, em conseqüência não há dever de indenizar. 2. Consoante o 

disposto no inciso I do artigo 333 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova 

quanto aos fatos constitutivos do seu direito; não restando como 

provados, impõe-se a improcedência do pedido. 3. Recurso improvido, 

decisão mantida, (TJMT Ap, 90799/2009, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/08/2011, 

Data da publicação no DJE 24/08/2011). Com base nesta linha de 

raciocínio e considerando que não há nos autos prova de qualquer fato 

que possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO com 

base no art. 487, I do NCPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados para: - TORNAR DEFINITIVA a decisão de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame 

sumário; - DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO nº 091118698, por 

desistência da requerente, a partir de janeiro de 2015; - DECLARAR a 

inexigibilidade de faturas referentes a serviços prestados após essa data, 

sob pena de pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO 

do que a reclamada exigir em desacordo, a partir da intimação desta; - 

CONDENAR a reclamada a indenizar os reclamantes, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 672,20 (seiscentos e setenta e dois 

reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a partir do pagamento da 

quantias, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- Julgar IMPROCEDENTE o pedido de dano moral; Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.
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8010221-20.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por MANOEL SANTANA DE ALMEIDA em 

face de A. TELECOM S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o autor anexa comprovante de endereço 

atualizado e em seu nome (id. 6541724). Passo a análise do mérito. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, 

do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A 

contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos autos que 

comprovasse a existência ou origem do débito, anexando apenas tela de 

seu sistema inelegíveis. A requerida não anexou contrato, gravação, ou 

qualquer documento capaz de comprovar a contratação ou os débitos 

cobrados. Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação 

de seus serviços. No tocante aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Além do mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que 

incide sobre o produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e 

configura-se independentemente da caracterização da culpa, sendo 

suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, 

neste caso, presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. O dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de 

modo que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade 

e, assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Verifica-se que a parte autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no 

comércio local, em razão da negativação realizada pela requerida, 

situação humilhante para qualquer cidadão que preza pelo bom nome. 

Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante da tentativa de solução 

administrativa, como protocolos ou reclamação junto ao PROCON, 

providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo quando da 

descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. Desta feita, 

considerando as situações acima mencionada, entendo que o valor a título 

de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda incapaz de 

gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido contraposto, 

entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, haja vista, que a 

requerida não anexou documentos capazes de comprovar a efetiva 

contratação pela parte autora. Deixo de condenar a parte autora em 

litigância de má-fé, pois não se configuraram nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente 

ação, no prazo de 05 dias, oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - Julgo improcedente o pedido 

de condenação em litigância de má fé, bem como o pedido contraposto; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 
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artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-60.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010186-60.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO movida por ELIENE DA SILVA SANTOS, em 

desfavor de LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Da Revelia Ressai dos autos 

que, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de contestação (id. 16665573), portanto DECRETO SUA 

REVELIA. Passo a analisar o mérito. Analisando as alegações da parte 

reclamante, verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às 

consequências pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade 

encontra-se no fato de que se a parte reclamada tivesse efetuado o 

pagamento integral do débito, a reclamante não experimentaria qualquer 

tipo de prejuízo financeiro. No caso, operou-se ainda a revelia, uma vez 

que a parte ré, devidamente citada, não apresentou defesa. Dessa forma, 

os fatos alegados pela parte reclamante presumem-se verdadeiros, nos 

termos do que determina o artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas 

considerações acima expendidas, a condenação da parte reclamada ao 

pagamento do débito no valor de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito 

reais), é medida que se impõe. Diante do exposto e, por tudo mais que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA da parte requerida 

LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS, com fundamento no art. 20, da Lei nº 

9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

condenar a parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 

568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na 

forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-52.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010193-52.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JOSE DO CARMO DA SILVA SANTOS em face de SICREDI - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Existindo preliminares, passo a análise. 

Acerca da aplicação do CDC às cooperativas de crédito, é entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO- 

1.INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 518, § 1º, DO CPC. 2.POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO CONTRATUAL PELA APLICAÇÃO DO CDC. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO.EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.VULNERABILIDADE 

TÉCNICA DA PARTE AUTORA. 3.REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. 

NÃO CABIMENTO.ORIENTAÇÃO DO STJ NO AGRG NO ARESP 

177.670/RJ.AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. 4. 

SUCUMBÊNCIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Inexistindo súmula do STF ou do STJ que pacifique todos os 

temas tratados na apelação, não há que se falar na aplicação do artigo 

518, § 1º, do CPC. 2. A Súmula 297 do STJ pacificou o entendimento de 

que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras quando o contratante é o destinatário final do serviço e, 

portanto enquadrado como consumidor. Diante de sua vulnerabilidade 

fática ou socioeconômica e à luz do art. 51, IV do CDC, é perfeitamente 

possível a revisão contratual, mitigando-se o princípio do ‘pacta sunt 

servanda’. 3. Sobre a repetição de indébito o STJ "(...) possui 

entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro 

de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que 

realizou a cobrança indevida." (AgRg no AREsp 177.670/RJ, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 

18/02/2014). (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1079470-0 - Guarapuava - Rel.: 

LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - Unânime - - J. 08.07.2015) A 

edição 83 da Jurisprudência em Teses, ferramenta que apresenta 

entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre temas específicos, 

foi divulgada pela Secretaria de Jurisprudência da corte. Uma das teses 

resumidas determina que “as cooperativas de crédito são equiparadas às 

instituições financeiras, aplicando-se-lhes o Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ”. O entendimento foi 

estabelecido no Agravo de Instrumento no Recurso Especial 906.114, 

julgado pela 4ª Turma e que teve o ministro Raul Araújo como relator. 

Desta feita, indefiro a preliminar. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 
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contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas. Tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. A parte Requerente 

afirma somente possuir conta poupança junto a requerida, não havendo 

débitos, contudo, a reclamada comprova a existência de conta corrente e 

ainda os débitos que originaram a negativação. Pela simples análise da 

documentação carreada aos autos pela parte Requerida, com a 

documentação juntada aos autos pela parte Requerente, verifica-se a 

nítida semelhança entre as assinaturas, comprovando que o autor realizou 

a abertura da conta corrente. Apesar dos argumentos expostos pela parte 

Requerente em suas manifestações processuais restou devidamente 

comprovado nos autos a existência de vínculo jurídico entre os litigantes, 

bem como a origem das inscrições contestadas. In casu, ainda tem-se 

que, de acordo com as provas produzidas pela parte Reclamada, a parte 

Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais. Pela vasta documentação 

carreada às três contestações é visível que a parte Requerente pactuou 

relação jurídica com a parte Requerida. Havendo prova da relação jurídica 

será lícita sua inscrição em cadastro de inadimplentes. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai dos documentos acostados pela parte 

reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Por fim, a reprovável conduta apresentada pela parte 

Requerente deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má 

fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRESA RECORRIDA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.[…] 3. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato 

colacionado a contestação é idêntica àquela aposta na Carteira de 

Identidade acostada aos autos (Evento 01). 4. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/96. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 536979120168110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017 - grifo nosso) 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais - Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Improcedência da ação - 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu - 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito - Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito - Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I) - Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015 - grifo nosso) A multa, evidentemente, não 

tem caráter ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a 

impedir o exercício irresponsável do direito uma vez que o Poder Judiciário 

não pode admitir que sejam intentadas demandas temerárias e eivadas de 

má-fé visando objetivos escusos, que atravacam-no causando uma 

excessiva demora na entrega da prestação jurisdicional às demais 

causas. Por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95 todos aqueles que litigam 

em primeira instância nos Juizados Especiais gozam de gratuidade da 

justiça; todavia, ante a deslealdade processual praticada pela parte 

Requerente nestes autos impõe-se a revogação de tal benefício. Neste 

sentido destaca-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A 

litigância de má-fé restou caracterizada, no caso concreto, quando do 

ajuizamento pela autora de demanda visando ao recebimento dos 

chamados expurgos inflacionários, em relação às mesmas contas 

poupança. Ao suprimir, na peça vestibular e no curso da lide, que partes 

das contas já havia sido objeto de ação pretérita - ocasionado, assim, seu 

enriquecimento ilícito -, a demandante incorreu nas hipóteses previstas 

nos incisos II, III e V, do art. 17, do CPC. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. O benefício em questão tem como objetivo 

proporcionar o acesso dos necessitados à justiça, e não abrigar condutas 

temerárias. Deve ser mantida, por conseguinte, a decisão que revogou o 

beneplácito outrora concedido à autora. Negado seguimento ao agravo, 

em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70059968727, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Julgado em 29/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059968727 RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2014, Vigésima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014 - grifo 

nosso). Reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 1% e de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Não havendo 

como prosperar a tese autoral, como já explicitado, de rigor é a 

improcedência da pretensão inicial. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. - CONDENO a 

parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, para 

que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo juiz 

leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-16.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FERREIRA VALENTIM (REQUERENTE)

LUCIMAR FERREIRA VALENTIM - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANKHINE RANIERY BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010273-16.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA movida por LUCIMAR FERREIRA VALENTIM – ME E 

LUCIMAR FERREIRA VALENTIM, em desfavor de BIANKHINE RANIERY 

BORGES DA SILVA. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Decido. Da Revelia Ressai dos autos que, a parte requerida 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação (id. 

16665888, 16065737 e 16271062), portanto DECRETO SUA REVELIA. 

Passo a analisar o mérito. Analisando as alegações da parte reclamante, 

verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências 

pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade encontra-se no fato de 

que se a parte reclamada tivesse efetuado o pagamento integral do débito, 

a reclamante não experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. No 

caso, operou-se ainda a revelia, uma vez que a parte ré, devidamente 

citada, não apresentou defesa. Dessa forma, os fatos alegados pela parte 

reclamante presumem-se verdadeiros, nos termos do que determina o 

artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas considerações acima expendidas, 

a condenação da parte reclamada ao pagamento do débito no valor de R$ 

894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), é medida que se impõe. 

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para: - DECRETAR a REVELIA da parte requerida BIANKHINE RANIERY 

BORGES DA SILVA, com fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95; - 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para condenar a 

parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 894,00 

(oitocentos e noventa e quatro reais), corrigido monetariamente – 

Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-83.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010275-83.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por MARCELLO ANDRADE SANTOS em face de B2W COMPANHIA 

DIGITAL. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Passo a analisar a preliminar 

suscitada. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em 

contestação, pois a autora adquiriu o produto na plataforma eletrônica 

mantida pela requerida na internet, denominada “Americanas.com”, onde 

sua marca é ostensivamente divulgada. Portanto, ainda que a venda tenha 

se concretizado através de um parceiro comercial, a requerida também é 

responsável pela comercialização, e integra a cadeia de consumo, 

tornando-se solidariamente responsável pela reparação dos danos (art. 

7º, parágrafo único, do CDC). No que se refere a preliminar de perca do 

objeto, a mesma se confunde com o mérito e será julgada em momento 

oportuno. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. A parte afirma que adquiriu junto à 

empresa requerida denominada Americanas, uma Bicicleta Mazza Bike 

Ninne 29, no dia 04/09/2015, com prazo para entrega até o dia 20/10/2015, 

cujo pagamento se deu através de dois cartões de crédito de titularidade 

do mesmo. Segue alegando que, mesmo após escoado todo o prazo para 

entrega, a requerida deixou de encaminhar o objeto que havia adquirido. 

Segundo narrou, tentou dirimir o problema junto a requerida, contudo, sem 

lograr êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando, 

liminarmente, pela suspensão das cobranças junto aos seus cartões de 

crédito e, no mérito, a restituição dos valores pagos, além de indenização 

pelos danos morais que alega ter sofrido. A reclamada, na contestação, 

afirma perca do objeto ante a devolução do valor administrativo, e ainda 

ausência de responsabilidade de danos a serem indenizados. Pedido 

liminar indeferido id. 6542321. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao requerente. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum”. Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A parte autora afirma 

que o produto possuía como prazo de entrega a data de 26/10/201, 

contudo, não recebeu o referido produto e assim cancelou o pedido em 

26/10/2015, também não recebendo os valores. A requerida em defesa 

afirma que o estorno foi solicitado a administradora de cartão de crédito na 

data de 30/10/2015, ou seja, 04 dias após a solicitação do autor, não 

tendo este impugnado tal assertiva tampouco anexado provas de que não 

recebeu os valores. Os documentos juntados com a exordial comprovam 

que o autor recebeu atendimento da requerida, bem como vinha sendo 

informado do andamento do produto, o qual decidiu que 06 dias de atraso 

seria motivo para cancelamento do pedido, solicitando o ressarcimento, o 

que fora atendido, não existindo provas em contrário. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte autora o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. Assim, ante a ausência de provas de 

que o valor não foi ressarcido presume-se verdadeira a versão 

apresentada pela ré e, consequentemente, improcede o pleito inicial. O 

pedido de indenização por danos morais, do mesmo modo, e por 

consequência do não reconhecimento do ato ilícito, não comporta 

acolhimento. Ainda que todos os incômodos pelos quais a parte autora 

passou sejam lamentáveis, no descumprimento contratual não há lugar 

para as indenizações fundadas em prejuízo extrapatrimonial. Na hipótese 

vertente, não obstante seja certo que os fatos relatados pela parte autora 

tenham lhe causado dissabores, não têm estes a extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, ademais considerando a rápida solução 

administrativa apresentada pela requerida. Não é devida indenização por 

danos morais quando não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de 

abalo na reputação do autor perante terceiros, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas apenas dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada, por estarem estes sentimentos fora da órbita moral. Ante o 
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exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ VISTOS. HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS FRANÇA Juíza 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-59.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ANDRADE MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO ENERGISA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

8010102-59.2015.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS proposta por APARECIDA 

DE ANDRADE MARINHO em face de GRUPO ENERGISA. Dispenso o 

relatório, autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício procedimental que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não se vislumbra a necessidade de produção de prova em audiência. 

As alegações apresentadas pela parte adversa, carência da ação, como 

motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da ação 

e serão analisadas em momento oportuno. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A 

parte reclamante alega que teve o fornecimento de energia elétrica de sua 

unidade consumidora suspensa pela parte reclamada no mês de 05/2015, 

haja vista não ter efetuado o pagamento de uma das faturas, porém afirma 

que o corte ocorreu sem o reaviso, de forma abusiva, e ainda no sábado. 

Em sua defesa a Ré alega inexistência do dever de indenizar em razão da 

culpa exclusiva da parte consumidora que deixou de adimplir a fatura do 

mês 04/15, o que ensejou o corte de energia elétrica de sua unidade 

consumidora. Após análise percuciente dos elementos e circunstancias 

que envolvem a controvérsia, entendo que razão não assiste a parte 

reclamante. No caso vertente, não restou demonstrado defeito da 

prestação do serviço, uma vez que a interrupção no fornecimento de 

energia ocorreu pelo inadimplemento da fatura referente ao mês 04/2015, 

cujo pagamento só foi efetuado após a suspensão de tais serviços, 

conforme se depreende do contexto probatório retratado nos autos, (id. 

6539858 e 6539945), não tendo o autor anexado prova em contrário. 

Ademais no que se refere a alegada suspensão sem aviso, a requerida 

comprova que a fatura seguinte 05/2015 possui o referido aviso de débito 

nos seguintes termos; “ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A 

SUSPENSAO DE FORNECIMENTO – DEBITOS 04/2015 R$ 247,84 (id. 

6539981). Assim, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a 

ausência de falha na prestação de seus serviços. Dessa forma, 

evidencia-se que no caso em apreço houve culpa exclusiva do usuário do 

serviço, ao atrasar o pagamento da fatura, o que exclui a 

responsabilidade civil da concessionária requerida, consoante o art. 14, § 

3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II- a culpa 

exclusiva do consumidor (...)”. Assim, não sendo constatado ato ilícito por 

parte da ré e constatando-se a culpa exclusiva da parte consumidora, não 

há que se falar em responsabilidade civil por danos morais. Dessa forma a 

improcedência dos pedidos insertos na pretensão autoral é medida que se 

impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 

9099/95. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

MARINA CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76511 Nr: 2469-39.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BRANDÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para especificar as provas que eventualmente 

pretendem produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência 

de cada uma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79591 Nr: 4516-83.2018.811.0088

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIAS DE ALCANTRA, ROSILDA PEREIRA ELISEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, a fim de que efetue o pagamento do 

complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consoante certidão de 

ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76326 Nr: 2344-71.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação da parte autora para impugnação da contestação de ref. 18, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63663 Nr: 3138-63.2016.811.0088
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 Intimação da Parte autora para que requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59857 Nr: 489-28.2016.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA LUIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO ROMALDO WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 Intimação da parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, ante o cumprimento integral da decisão de ref. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52600 Nr: 1384-91.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 580-89.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52975 Nr: 1769-39.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 472-60.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61186 Nr: 1220-24.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA ALBINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, e 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa (artigo 

85, § 3º, CPC).Anoto que a condenação sobre as custas processuais 

deve observar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, estando 

sua exigibilidade suspensa. P.R.I.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.Cumpram-se as demais 

disposições da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53984 Nr: 636-25.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55286 Nr: 1795-03.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54744 Nr: 1314-40.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência dos artigos 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela, qual seja, R$ 10.529,59 (dez mil, quinhentos e vinte e 

nove reais e cinquenta e nove centavos). Providencie a Serventia, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada, Antônio José de Souza, até o valor remanescente da 

dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64322 Nr: 3692-95.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De plano, indefiro o pedido de requisição do endereço do requerido aos 

órgãos mencionados na petição de ref. 45, uma vez que é dever da parte 

autora realizar as diligências necessárias para localizá-lo.

Contudo, fora realizada pesquisa via sistema INFOJUD, na tentativa de 

encontrar nova localização do requerido, a qual restou negativa, uma vez 

que já fora diligenciado pelo Oficial de Justiça no endereço mencionado no 

extrato anexo (ref. 37).

Diante disso, determino, pela derradeira vez, a intimação da parte autora, 

para que apresente o endereço atual do requerido ou requeira o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74804 Nr: 1348-73.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta 

por BV Financeira S/A em face de Luciano Moraes Seriano.

O autor requereu a desistência da ação.

É, em síntese, o relatório.

Veio o processo concluso para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista 

que não houve citação. Pela mesma razão, dispenso a intimação da parte 

requerida acerca da presente sentença.

 Deixo de determinar o desbloqueio do veículo e a expedição de ofício ao 

SERASA, conforme requerido pela parte autora, uma vez que não houve 

qualquer ordem de bloqueio expedido por este Juízo, tampouco houve 

expedição de ofício ao Serasa.

Recolham-se eventuais mandados expedidos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte autora, por seus advogados. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

No mais, anote-se no sistema processual informatizado os nomes dos 

advogados Dr. Fernando Luz Pereira e Dr. Moisés Batista de Souza, 

devendo as futuras intimações serem dirigidas a eles, sob pena de 

nulidade.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80773 Nr: 5241-72.2018.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA ESTEFANI QUEIROZ MIRANDA, ANDRE 

LUIS TESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 Vistos.

Notifiquem-se os denunciados, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem defesa (artigo 55, § 1º, da Lei n. 11.343/2006), por intermédio 

de advogado, arguindo preliminares e tudo que interesse à defesa, 

especificando provas a serem produzidas e arrolando testemunhas.

Postergo à análise dos itens “b” e “c” dos requerimentos ministeriais, para 

após a apresentação de defesa pelos acusados.

 Na hipótese de escoar o prazo sem exibição de defesa, colha-se o 

parecer ministerial.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50989 Nr: 1742-90.2012.811.0088
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO PUERARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LUCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora aceitou a atualização dos valores 

atrasados de acordo com a literalidade da redação do art. 1º - F da Lei. 

9.494/97, HOMOLOGO a desistência da autarquia requerida do recurso de 

apelação de fls. 235/236.

No mais, certificado o trânsito em julgado, intime-se o autor, para que 

requeira o que de direito, sob pena de arquivamento.

Oficie-se, ainda, a autarquia requerida, solicitando o número do benefício 

do autor, uma vez que consoante informado às fls. 235, já havia sido 

solicitada a implantação.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50405 Nr: 1123-63.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que os documentos juntados às fls. 161/161-v e 163/165, 

encontram-se ilegíveis, determino a intimação da advogada da parte 

autora, a fim de que esta promova a juntada dos mencionados 

documentos de forma legível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, cumprida a determinação acima, intime-se a autarquia requerida, 

devendo essa se manifestar do teor da petição de fls. 160.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63778 Nr: 3239-03.2016.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA MAXIR 

PACHECO CEOLIN - OAB:23207/O

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado, para que indique o 

atual endereço da requerida ou requeira o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71682 Nr: 5180-51.2017.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE CRISTINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BUENO BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da inventariante de ref. 16 e determino a citação do 

herdeiro Carlos Henrique da Silva Bueno, no endereço indicado nas 

primeiras declarações para, querendo, se manifestar, nos termos da 

determinação inicial.

Defiro, outrossim, a citação do terceiro interessado, Vanclei Pereira 

Benedito, nos termos da determinação inicial.

Ato contínuo, CUMPRA-SE integralmente a determinação inicial (ref. 09).

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36218 Nr: 953-96.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZEBIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A redação do artigo 17 da Lei nº 10.259/01 não dispensa, no caso em tela, 

a citação da autarquia para que promova o cumprimento da sentença.

Destarte, cite-se o INSS nos termos do artigo 910 do Código de Processo 

Civil.

Em nada sendo requerido, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos artigo 910, §1º, do CPC e 100, § 3º da CF/88.

Oficie-se, ainda, à autarquia requerida, solicitando informações acerca da 

implantação do benefício em favor do Requerente, bem como para que 

informe seu número.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36055 Nr: 783-27.2009.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Despachei no apenso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53995 Nr: 645-84.2014.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO CURVO GARCIA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B, REINALDO LUCIANO FERNANDES - 

OAB:12849-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente e determino que seja oficiada a 

autarquia requerida novamente e pela derradeira vez, para que esta 

promova a implantação do benefício da autora e informe no processo o 

número desse, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória 

diária no valor de R$ 100,00 (cem) reais, até o limite de R$ 10.000,00 (dez 

mil) reais.
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Intime-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36818 Nr: 1557-57.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância da parte autora (fls. 134), homologo o 

cálculo apresentado pelo INSS às fls. 120/123, para que surta seus legais 

efeitos.

1. Expeçam-se as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou 

precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento do 

débito, em consonância com as disposições contidas nos artigo 910, § 1º, 

do NCPC e 100, § 3º da CF/88.

 2. Intime-se pessoalmente a parte autora acerca do teor da presente 

decisão.

3. Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, 

observando os poderes constantes da procuração outorgada ao 

advogado.

4. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36042 Nr: 780-72.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA VARELA CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância da parte autora (fls.156), homologo o 

cálculo apresentado pelo INSS às fls. 132/135, para que surta seus legais 

efeitos.

1. Expeçam-se as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou 

precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento do 

débito, em consonância com as disposições contidas nos artigo 910, § 1º, 

do NCPC e 100, § 3º da CF/88.

 2. Intime-se pessoalmente a parte autora acerca do teor da presente 

decisão.

3. Após, expeçam-se os respectivos alvarás de levantamento, 

observando os poderes constantes da procuração outorgada ao 

advogado.

4. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67957 Nr: 2577-05.2017.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA RUBERT JACOMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ JACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota ministerial retro e determino a citação das herdeiras Nair 

Aparecida de Oliveira e Karina de Oliveira Jacomini, nos endereços 

indicados nas primeiras declarações e na petição de ref. 18.

Ato contínuo, tendo em vista a apresentação das primeiras declarações, 

dê-se vistas do processo a Fazenda Municipal.

Após, cumpra-se integralmente a determinação inicial.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 61225 Nr: 1238-45.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista que o exequente não aceitou abrir mão dos valores 

remanescentes (ref. 41), determino que seja cumprida integralmente a 

sentença retro (ref. 29).

DETERMINO, AINDA, IMEDIATAMENTE, A REMESSA DO PRESENTE 

PROCESSO AO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, UMA VEZ QUE O 

VALOR DA CAUSA É INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 1628-78.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 101-28.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO - 

REPRESENTADO POR SEU PROCURADOR GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 1121-88.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57770 Nr: 1098-45.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 706-08.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55292 Nr: 1801-10.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54211 Nr: 849-31.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54212 Nr: 850-16.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53858 Nr: 510-72.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53595 Nr: 253-47.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53038 Nr: 1832-64.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do Ofício Circular de nº 356/2018-DAPI-CGJ, bem como que o 

valor da presente ação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino a imediata remessa do processo em tela ao âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública.

Intimem-se as partes.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60958 Nr: 1063-51.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVIM MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales, em face 

de José Alvim Messias.

 Antes que o requerido fosse citado, foi apresentado acordo para 

homologação (ref.26).

É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Custas remanescentes pela parte requerente.

 Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, tendo 

em vista que no caso de descumprimento do acordado, poderá a 

requerente pedir o cumprimento da sentença, não havendo qualquer 

prejuízo neste ínterim.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE a parte requerente.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78903 Nr: 4067-28.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RICARDO BORGES FERNANDES, LINDINES 

PEREIRA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de ANDERSON RICARDO 

BORGES FERNANDES e LINDINES PEREIRA DA SILVA FERNANDES. E, em 

consequência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, LINDINES PEREIRA DA SILVA.Sem 

custas, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e 

ofícios que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 

competentes, certifique-se e arquive-se o processo, com as anotações e 

ba i xas  de  es t i l o .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se .  I n t imem-se . 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 1499-44.2015.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE BOURSCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Batista Filho - OAB:19793, 

RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A princípio, anote-se no sistema processual informatizado o nome do 

advogado Dr. Rerison Rodrigo Babora, devendo as futuras intimações 

serem dirigidas exclusivamente a ele, sob pena de nulidade.

No mais, interposto recurso de apelação pelo requerido (ref.56), bem 

como já apresentadas as contrarrazões pelo requerente (ref.63), 

encaminhe-se o processo ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas homenagens, ressaltando-se 

que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (artigo 932, CPC/2015).

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34747 Nr: 769-77.2008.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINO LUIZ POLLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor 

e condeno a parte requerida no pagamento de indenização por danos 

materiais, no montante de R$ 47.744,27 (quarenta e sete mil setecentos e 

quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), que devem ser 

atualizados pela pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data do contrato (23.06.2005), bem como no pagamento de 

indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e corrigido 

com juros de 1% ao mês a partir da data do contrato 

(23.06.2005).CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor, que arbitro 

em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do CPC. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79841 Nr: 4667-49.2018.811.0088

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

JAQUELINE COLETTE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Pierozan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Trata-se de medidas protetivas requeridas pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, visando resguardar a integridade física e 

psicológica da vítima Iasmim Colete Scandolara.

As medidas foram deferidas parcialmente (ref. 4).

À ref. 16, o requerido solicitou a revogação das medidas.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente (ref. 20).

Pois bem. Conquanto o requerido alegue que as afirmações da suposta 

vítima são inverídicas e que sequer conhece a adolescente e sua genitora, 

entendo que por ora as medidas merecem ser mantidas.

 Da análise do processo, verifico que a genitora procurou o Ministério 

Público, postulando pela aplicação de medidas de proteção para 

salvaguardar a integridade física e psicológica de sua filha Iasmin, que, em 

tese, estaria sendo perseguida pelo requerido. A suposta vítima relatou de 

forma detalhada a conduta, em tese, perpetrada, pelo requerido.
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 Por sua vez, a decisão proferida por este Juízo teve por fundamento a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF) e o princípio da proteção 

integral à adolescente, conforme lhe garante o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a própria Constituição Federal.

Ademais, consoante já salientado na decisão de ref. 4, a medida deferida 

não trará quaisquer prejuízos ao Sr. Gilberto, uma vez que a simples 

ordem de não aproximação da adolescente não é capaz de tolher o seu 

direito de ir e vir.

Portanto, mantenho as medidas de proteção outrora deferidas em favor da 

adolescente Iasmim Colete Scandolara, tendo em vista que não houve 

alteração fática desde o seu deferimento.

No mais, acolho a cota ministerial de ref. 20.

Determino à equipe multidisciplinar deste Juízo que realize estudo 

psicossocial junto à entidade familiar da adolescente, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80957 Nr: 5359-48.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MACEDO CONTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Embora a autora requeira os benefícios da gratuidade da justiça, 

compulsando o processo não vislumbro a apresentação de declaração de 

hipossuficiência.

Diante disso, determino que a autora emende a petição inicial, devendo 

juntar declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de 

trabalho/holerite, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Após, conclusos com a marcação de urgente, eis que pendente de análise 

o pedido de tutela antecipada.

 Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71810 Nr: 5272-29.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte exequente, para manifestação acerca da certidão de ref. 

40, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40476 Nr: 879-71.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO FRANCISCO DA MOTA, MARIA CELIA 

CASTRO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para indicar a qualificação e respectivos endereços 

dos herdeiros da requerida Dila Deboni Martins.

Géssica Gabrieli de Souza Biancardi

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 657-59.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte exequente, para manifestação acerca da certidão de ref. 

38, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 697-12.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia C. Medeiros 

Rodrigues - OAB:9.831/MT, Julio Cesar P. Rodrigues - OAB:7437

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte exequente, para manifestação acerca da certidão de ref. 

52, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66342 Nr: 1430-41.2017.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER GONCALVES DOS SANTOS 

20845588168 – ME, ELIEZER GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte autora, na pessoa de seu representante, para 

se manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (ref: 

29), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54812 Nr: 1375-95.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONATAN DE OLIVEIRA CARVALHO, 

Filiação: Bianca Valeria de Oliveira e Vanderlei Sergio de Carvalho, 

brasileiro(a), Telefone 8102 1643. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do réu Jhonatan de Oliveira Carvalho para informar 

os dados bancários para restituição da fiança.

Despacho/Decisão: Vistos e examinados estes Autos de Processo Crime 

registrados neste Juízo sob o n.º 1375-95.2014.811.0088, em que é Autor 

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e réu Jhonatan de Oliveira 

Carvalho. 1. RELATÓRIO: Trata-se de ação penal pública incondicionada 
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movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Jhonatan de Oliveira Carvalho, qualificado às fls.05, dando-o como incurso 

nas sanções do art. 129, § 9º do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei 

nº. 11.340/2006, pelo seguinte fato delituoso: “Consta do presente 

inquérito policial que no dia 01 de dezembro de 2013, por volta das 00:00h, 

no Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado 

Jhonatan de Oliveira Carvalho, ofendeu a integridade física da vítima 

Jozimara Geralda dos Santos Brito, produzindo-lhes as lesões descritas 

no laudo de exame de corpo de delito de fls. 10 e mapa topográfico de fls. 

11. Apurou-se que a vítima e o denunciado mantinham relacionamento 

amoroso e data dos fatos o denunciado tentou enforcar a vítima com as 

mãos e desferiu tapas em suas costas, fazendo com que a vítima caísse 

ao chão, pois não gostou do fato de a vítima ter ido busca-lo na casa de 

seu primo.” Instaurou-se Inquérito Policial mediante Auto de Prisão em 

Flagrante. Durante a fase investigatória foram colhidos os depoimentos da 

vítima, de testemunhas, em sentido amplo e, em seguida, foi procedido ao 

interrogatório do acusado. Foram, ainda, colacionados Boletim de 

Ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico. 

Após, a autoridade policial elaborou o relatório. A denúncia foi recebida em 

08 de setembro de 2014 (fls. 49). Citado, o réu apresentou resposta à 

acusação por defensor dativo (fls. 57 e 62/63). Realizada audiência de 

instrução, foram ouvidas duas testemunhas e a vítima. Decretou-se a 

revelia do acusado. O Ministério Público apresentou alegações finais, 

pugnando pela procedência da denúncia. Requereu a condenação do 

acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal. 

Por seu turno, a defesa apresentou alegações finais, oportunidade em que 

pleiteou pela absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da 

prescrição virtual. Vieram os autos conclusos para prolação de sentença. 

É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 2.1) Da materialidade e autoria do 

crime: Ao bojo dos autos em apreço foram colacionados o Boletim de 

Ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico. 

Entretanto as referidas provas não foram suficientes para elucidar os 

fatos. As alegações prestadas pela vítima em sede policial não foram 

corroboradas por quaisquer provas em juízo. Apesar de uma possível 

confusão que possa existir quanto ao instituto da revelia no processo civil, 

é muito importante destacar que existe revelia no processo penal, apesar 

de, neste caso, gerar consequências diferentes. Trata-se do disposto no 

art. 367 do CPP, segundo o qual o processo seguirá sem a presença do 

acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar 

de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. No que tange à 

sistemática processual penal, há que se destacar a sua total 

incompatibilidade com o efeito material da revelia, não havendo que se 

falar, em nenhuma hipótese, na presunção de veracidade dos fatos 

narrados pela acusação em caso de réu revel. Relembre-se que, em sede 

de processo criminal, a dúvida milita em favor do réu, em razão do velho 

brocardo jurídico in dubio pro reo, que é uma das derivações do princípio 

da presunção de inocência ou não-culpabilidade, insculpido no art. 5º, 

LVII, da Constituição Federal. Tal princípio deve ser aplicado no momento 

de valoração probatória, de modo que se ao final o juiz não ficar 

convencido da culpa, deve absolver. Acerca da matéria vale citar a lição 

de Guilherme de Souza Nucci, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

COMENTADO, RT, 11a. Edição, p. 738/739, que ensina que: “Prova 

insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da 

prevalência do interesse do réu – in dúbio pro reo. Se o juiz não possui 

provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder 

indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a 

absolvição. (...)” No caso em apreço, as duas testemunhas inquiridas não 

se recordavam dos fatos. A testemunha Tiago Santos Simão declarou 

que: “Que não se recorda dos fatos.” A testemunha Flavio Rodrigo de 

Melo Macedo: “Que não se lembra dos fatos.” A vítima Jozimara Geralda 

dos Santos Brito, quando ouvida em juízo, apresentou outra data para a 

suposta agressão, diversa daquela exposta na denúncia: “Que faz muito 

tempo; que ele tentou enforcar; que foi no dia do natal, se não se engana; 

(...).” O réu, quando interrogado perante a Autoridade Policial, negou as 

agressões, declarando que: “Que não enforcou Jozimara e que também 

não deu tapas nas costas de Jozimara.” Pelo exposto, ao analisar o 

caderno processual observa-se que não há elementos suficientes para 

embasar uma decisão condenatória. Assim, em observância ao princípio 

do in dubio pro reo, e tendo em conta que não existem provas nos autos 

em desfavor do réu JHONATAN DE OLIVEIRA CARVALHO, quanto ao 

crime de lesões corporais em âmbito doméstico, havendo fundadas 

dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime, impõe-se a sua 

absolvição com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 3. 

DISPOSITIVO: Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de ABSOLVER o réu JHONATAN DE OLIVEIRA 

CARVALHO da prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código 

Penal com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Sem custas. Inexistindo defensoria pública nesta Comarca, e 

considerando as condições financeiras do réu, este Juízo nomeou 

defensor dativo para patrocinar sua defesa, em sede de resposta à 

acusação. Assim sendo, arbitro os honorários ao Dr. Wainer Williams de 

Figueiredo Fortes em 10 (dez) URH, que deverão ser suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, devendo ser expedida certidão para tal fim. 

Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na CNGC. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se. Após certificado o trânsito em julgado desta sentença, 

promova-se à devolução de eventual valor recolhido a título de fiança, em 

favor do acusado, nos termos do artigo 337, do Código de Processo 

Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NATHASHA BALBINOT, 

digitei.

Aripuanã, 07 de dezembro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 1805-76.2016.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APARECIDO DE LIMA & CIA LTDA, ANGELO 

APARECIDO DE LIMA, SONIA MARIA BEZERRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos à parte requerida, para manifestação acerca da petição de ref. 

39, no prazo de 15(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-73.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON NODARI (REQUERENTE)

WILMA DO PRADO NODARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJENANE NODARI OAB - MT0013824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSSON RENATO QUINTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSSON RENATO QUINTANA OAB - MT11545/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010100-73.2010.8.11.0088; Parte Autora: REQUERENTE: NILTON 

NODARI, WILMA DO PRADO NODARI Parte Ré: REQUERIDO: EDSSON 

RENATO QUINTANA Vistos. Antes de determinar a expedição do Alvará 

de levantamento (referente aos valores bloqueados pelo sistema 

BACENJUD) em favor do beneficiário Edson Renato Quintana, entendo 

prudente, a fim de evitar quaisquer alegações de nulidade, determinar sua 

intimação, via DJE ou por telefone (o que deverá ser certificado) para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga ao processo documento de 

comprovação, devidamente assinado pelos requeridos Nilton Nodari e 

Wilma do Prado Nodari, de concordância com referido levantamento, uma 

vez que o documento acostado à última petição do exequente não se 
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presta para tanto - visto não conter qualquer assinatura. Além disso, pelo 

que se depreende do acordo protocolizado, não houve manifestação 

expressa quanto ao valor bloqueado e, pelos termos de referido acordo, a 

dívida teria sido considerada quitada por valor menor do que aquele 

inicialmente executado. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações COM MARCAÇÃO URGENTE. Intimem-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 30 de outubro de 2018. (assinada digitalmente) 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010134-43.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUCIA ANZELIERO ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPEC INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EMERSON PEREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010134-43.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: IRACI LUCIA ANZELIERO 

ROSSETTO EXECUTADO: AGROPEC INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME, EMERSON PEREIRA FERNANDES Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por IRACI 

LÚCIA ANZELIERO ROSSETTO, em face de AGROPEC INSUMOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME. A parte exequente manifestou-se pela 

desistência do processo, conforme petição Id nº 14762385. Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Ao ARQUIVO com as 

devidas baixas. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo 

Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ARIPUANÃ, 29 de novembro de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-55.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, faz-se a intimação das 

partes, para especificarem as provas que pretendem produzir, arrolando 

eventuais testemunhas e justificando a necessidade, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão e julgamento do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-28.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS REIS STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000020-28.2017.8.11.0088. EXEQUENTE: MARCOS REIS STEFANELLO 

EXECUTADO: PRIME COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - 

ME Vistos. INTIME-SE novamente a parte exequente para que indique bens 

à penhora, observando a ordem preferencial do art. 835 do CPC, ou ainda, 

que requeira de forma expressa a realização de busca patrimonial do 

devedor através dos sistemas de pesquisa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do presente processo, nos termos do artigo 53, § 

4º, da Lei 9099/95. Submeto os autos à MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marilia Gabriela de 

Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o despacho exarado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta ARIPUANÃ, 13 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-23.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAIDE LOPES DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010049-23.2014.8.11.0088. EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: IRAIDE LOPES DE MORAES Vistos. Inicialmente, consigno 

que o presente feito trata de ação de execução. Assim, não há falar em 

julgamento antecipado da lide. No mais, entendo que a pretensão de 

penhora de valores depositados em conta corrente da parte executada se 

afigura plenamente cabível, conforme inteligência do artigo 835, I, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível 

de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo 

vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição por meio 

eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias da parte devedora. Por esses fundamentos, e por 

tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de 

importância em dinheiro no montante da execução em tela, qual seja, R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada IRAIDE LOPES DE MORAES até o valor remanescente da dívida. 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 

28 de agosto de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-23.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAIDE LOPES DE MORAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

que informe o CPF da parte requerida, para o integral cumprimento do 

despacgo retro.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35833 Nr: 579-80.2009.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO BOKORNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE CRISTIANE HIPOLITO KRUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência dos artigos 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela, qual seja, R$ 5.423,59 (cinco mil, quatrocentos e vinte e 

três reais e cinquenta e nove centavos). Providencie a Serventia, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada, Michele Cristiane Hipólito Krul, até o valor remanescente 

da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51860 Nr: 289-87.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 Vistos etc.

Em atenção à manifestação ministerial retro, DETERMINO a intimação da 

defesa, por meio do advogado que apresentou defesa (fl. 47) e da 

advogada que participou da instrução (fl. 67), para que apresentem 

alegações finais (escritas), no prazo legal, o que deverá ser certificado e, 

após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e servindo a cópia 

deste despacho como mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 3099-59.2018.811.0100

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que toda criança ou adolescente tem direito ao acesso às 

diversões e aos espetáculos públicos, classificados como adequados à 

sua faixa etária (art. 75, caput, do ECA), com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e defiro à expedição 

de alvará de autorização, devendo ser observadas as seguintes 

cautelas:a)As crianças com idade inferior a 12 (doze) anos estão 

proibidas de entrar no evento;b)Os(as) adolescentes com idade igual e 

superior a 12 (doze) anos e inferior a 18 (dezoito) anos poderão ingressar 

e permanecer no local do evento desacompanhados(as) dos pais ou dos 

responsáveis legais, desde que devidamente identificados por 

pulseiras;c)Os organizadores do evento tomarão todas as cautelas 

necessárias e preventivas para evitar acidentes com menores e com o 

público em geral;d)É expressamente proibida a venda de bebidas 

alcoólicas a menores de 18 anos de idade, bem como a venda ou o 

fornecimento de quaisquer substâncias que causem dependência física 

ou psíquica ao público em geral. Sendo que, acaso haja descumprimento 

de tais obrigações, ao responsável pelo ato e aos 

genitores/representantes legais dos(as) menor(es) serão, individualmente, 

aplicadas multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).[...].Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Sirva a cópia desta decisão como alvará de 

autorização/notificação/ofício/mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 74400 Nr: 2996-52.2018.811.0100

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAL, ARPL, APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com suporte no art. 52 da Lei n. 11.101/2005, DEFIRO 

oprocessamento da Recuperação Judicial ajuizada por TEQUENDAMA 

AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LRDA e 

APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S/A, empresas formadoras do GRUPO 

APOLINÁRIO, objetivando viabilizar a superação da situação de crise 

econômica, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, em suma, para promover a 

preservação empresarial, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51745 Nr: 173-81.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT, Thalita Gonçalves Moreira - OAB:17105/A, TIAGO 

JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado dativo, Dr. Tiago José 

Lipsch, OAB n. 23.383/O, para comparecer a audiência designada, 

conforme decisão a seguir transcrita: "Vistos etc. Em complementação ao 

despacho de fl. 79, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a 

data de 21 de janeiro de 2019 às 17h30min. Intimem-se o acusado, a 

defesa, o representante do Ministério Público, bem como a testemunha 

comum da acusação e da defesa. Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia deste despacho como o necessário mandado/carta/carta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 778 de 975



precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51194 Nr: 729-20.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BJJDS, RMDJ, BRJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503-MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, na pessoa de sua advogada, da decisão a 

seguir transcrita: "Defiro o pedido ministerial fl.141 em seus termos. 

Intime-se o executado, pessoalmente, por oficial de justiça, para se 

manifestar acerca dos pedidos e documentos fls.119/135, no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de decretação de prisão e preclusão."

Cumpra-se, servindo como MANDADO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-55.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR LUIZ GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA BRASIL -ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE PROCESSO 

8010415-55.2016.8.11.0100 Vistos etc. Intime-se o requerente para que 

apresente impugnação às Contestações no prazo legal. Cumpra-se. 

BRASNORTE, 28 de março de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) 

de Direito SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BRASNORTE E INFORMAÇÕES: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 - TELEFONE: (66) 35922243

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-37.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INA AUGUSTA DE PINHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000254-37.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

562,14 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: INA 

AUGUSTA DE PINHO Endereço: RUA C, S/N, POR DO SOL, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 25/01/2019 Hora: 

14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-22.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVINO RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000255-22.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

120,14 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: JUVINO 

RIBEIRO DE LIMA Endereço: FAZENDA TOMBADOR, S/N, ZONA RURAL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 14:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 
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trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-89.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUKAATAU MYKY (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000257-89.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

159,28 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

JURUKAATAU MYKY Endereço: Aldeia Mykys, S/N, ZONA RURAL, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-74.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSANE GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000258-74.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

101,50 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: JUSANE 

GOMES Endereço: Arlindo Antonio Mayer, 1109, Aeroporto, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 25/01/2019 Hora: 

15:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 
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determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-59.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CORSINI DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000259-59.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

326,26 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: LUCAS 

CORSINI DE JESUS Endereço: Sete Quedas, s/n, Santo Amaro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-44.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS APARECIDO LEONCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000260-44.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

222,39 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIS 

APARECIDO LEONCIO DE OLIVEIRA Endereço: Rua D1 Coab, Pôr do Sol, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 15:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-29.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA GARCIA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000261-29.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

147,36 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA 

EUGENIA GARCIA RIBEIRO Endereço: Comunidade Água da Prata, s/n, 

Zona Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 25/01/2019 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-14.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000262-14.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

61,04 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: NATALIA 

ALVES FERREIRA Endereço: Rua Guairaca, Kit 3, 630, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 16:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-96.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA DE MORAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000263-96.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

742,20 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: NILCEIA DE 

MORAIS Endereço: Rua Santa Catarina, s/n, Arco íris, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 25/01/2019 Hora: 

16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-81.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FURTON SMITH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000264-81.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

117,64 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: NIVALDO 

FURTON SMITH Endereço: Fazenda Boa Esperança, s/n, zona rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 16:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-66.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000265-66.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

554,23 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: REGIANE 

DOS SANTOS Endereço: Fazenda Curupay, s/n, Água da Prata, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-51.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO KERCHE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000266-51.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

479,41 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: RODRIGO 

KERCHE DE OLIVEIRA Endereço: Rua Guaira, 427, Centro, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 25/01/2019 Hora: 

17:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-36.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000267-36.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

366,86 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: SEBASTIAO 

ALVES DE SOUZA Endereço: Comunidade Água da Prata, Zona Rural, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-21.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000268-21.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

125,30 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDECIR 

ALVES MOREIRA Endereço: Fazenda 9 de Julho, Zona Rural, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 25/01/2019 Hora: 

17:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-06.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BARRANCO PASSAMANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO TORRES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000269-06.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

297,96 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCIELE BARRANCO 

PASSAMANI - ME Endereço: RUA CASCAVEL, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: VALDOMIRO 

TORRES Endereço: Rua Paraguai, s/n, Parque das Nações, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 25/01/2019 Hora: 

18:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-88.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000270-88.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

19.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RONALDO 

VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA TOCANTINS, 0, ARCO IRIS, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 

25/01/2019 Hora: 18:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 10 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 980-37.2014.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVIDADE JAYME LOPES CASTRO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO LOPES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAMPOS DUARTE - 

OAB:32.167-GO, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB: 13.217/MT, 

VALACI JOSE DE FREITAS - OAB:12863/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação.Trata-se de Inventário Judicial do Espólio 

de JOÃO LOPES DA SILVEIRA, tendo como inventariante a Sra. 

NATIVIDADE JAYME LOPES CASTRO.Realizada audiência de conciliação 

(fls.234/236) sem êxito(...).Indefiro os pedidos da inventariante formulados 

à fl.271, tendo em vista a natureza da presente ação de inventário, 

inapropriado o pleito de discutir nestes autos questões possessórias 

acerca dos bens integrantes do espólio. (...) Portanto, deve a inventariante 

buscar as vias ordinárias para obtenção da tutela jurisdicional 

pretendida.Ainda, tendo em vista a notícia da morte da herdeira MARIA 

DAS GRAÇAS JAIME LOPES (fls.263/268), bem como a pretensão de 

habilitação de seus sucessores na presente demanda, citem-se os demais 

herdeiros para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do 

pleito de habilitação de KEYLLA LOPES MOREIRA – CPF: 695.326.561-20 e 

FLAVIO MOREIRA LOPES – CPF: 717.450.761-15. No mesmo ato e prazo, 

intime-se os herdeiros para manifestação acerca do pedido da 

inventariante formulado à fl. 247.Com a informação da inventariante 

(fls.272/273) dando conta de que as primeiras declarações foram 

apresentadas quando da peça inaugural (fls.05/21), cumpra-se as demais 

determinações de fls. 261/261-v.Cumpridas as diligências acima 

determinadas, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38848 Nr: 1023-66.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDPC, HMDPC, DSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS, para intimar o advogado nomeado 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a certidão de fl.43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 906-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA MARIA MENDES BEEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS, para intimar a parte autora para requerer o que 

entender de Direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98125 Nr: 2360-20.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YATIYO FUKAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A/MT

 Autos nº 2360-20.2017 (Id. 98125)Ação de reembolso de despesas 

médico-hospitalares c/c indenização por danos moraisVistos.1. (...0 4. 

Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) inexistência de médicos 

capacitados ou hospitais para realizar a cirurgia, a qual a autora foi 

submetida, na região de abrangência do contrato firmado entre as partes; 

b) se houve pedido administrativo da parte autora para autorização para a 

realização da cirurgia; c) se houve negativa no pedido administrativo; d) 

se a cirurgia se tratava de situação de urgência e emergência. e) a 

existência de danos morais sofridos pelo Autor.5. Quanto ao ônus da 

prova, passo à análise. (...) No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, demonstrou que a requerida tinha 

disponível médicos capacitados para realizar a cirurgia na região. Assim, a 

parte Requerida reúne melhores condições de comprovar a negativa 

alegada.Portanto, em detrimento da hipossuficiência da parte Requerente, 

DETERMINO a inversão do ônus da prova.6. As partes ficam cientes de 

que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).7. Defiro a produção de prova documental, devendo a 

requerida trazer aos autos documentos da ficha cadastral da autora que 

demonstrem que ela solicitou administrativamente a autorização para 

realizar a cirurgia e a negativa, se houver, ou até mesmo a própria 

autorização, assim como a lista de médicos e hospitais que eram aptos 

para realizar a cirurgia na região contratada na época dos fatos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 8. Com a documentação, intimem-se as partes para 

apresentarem alegações finais, no prazo legal. 9. Após, conclusos para 

sentença.10. Diligências necessárias.Cláudia, 7 de dezembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98092 Nr: 2332-52.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO PERONDI, V. P. MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo 

Civil.Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas processuais, observando-se 

ser beneficiaria da Justiça Gratuita.Determino o regular prosseguimento do 

feito executivo (código 91868).P.R.Intime-se apenas a parte autora.Após, 

com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98094 Nr: 2334-22.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO PERONDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo 
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Civil.Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora.Condeno a 

parte embargante ao pagamento das custas processuais, observando-se 

ser beneficiaria da Justiça Gratuita.Determino o regular prosseguimento do 

feito executivo (código 91869).P.R.Intime-se apenas a parte autora.Após, 

com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107256 Nr: 3387-04.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA APARECIDA SARAIVA GÊNOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

e determino a expedição do respectivo mandado, devendo constar que a 

requerida deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos.3. 

Nomeio para assumir o encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada 

pelo credor, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.4. Defiro os 

benefícios previstos no art. 212, §2º, do CPC. 5. INDEFIRO o pedido para 

oficiar o DETRAN para a imediata retirada de quaisquer ônus incidentes 

sobre o bem junto ao REGISTRO NACIONAL DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES – RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.), 

OFÍCIO Á SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a 

transferência da propriedade, bem assim para que esta se abstenha á 

cobrança de IPVA junto ao Banco autor ou a quem este indicar. 6. Nos 

termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data à inserção de restrição de 

circulação do bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD.7. Em sendo 

exitosa a apreensão do veículo, determino que os autos voltem 

imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição.8. Executada a 

liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente (prestações 

vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme REsp 

1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no valor 

equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda a 

restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 9. Int.10. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96385 Nr: 1453-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edino Antonio Tirapele, TANIA ADELAIDE TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

os presentes embargos, para o fim de, tão somente, DECLARAR o 

excesso de execução e DETERMINAR a redução do preço da saca de 

milho para o valor de R$ 15,35 (quinze reais e trinta e cinco centavos), 

mantendo a multa de 40%, conforme consta no contrato.Condeno a parte 

Embargante ao pagamento das custas processuais, as quais já foram 

recolhidas, e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do NCPC, considerando 

que a parte Embargada decaiu em parte mínima.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Após o trânsito em julgado, desapensem-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.Cláudia, 07 de dezembro 

de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84690 Nr: 1545-28.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO DE 

OLIVEIRA, JAIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para o efeito de: a) ABSOLVER o réu LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

pelos delitos descritos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/06 e 

no artigo 288, do Código Penal; b) ABSOLVER os réus JAIR DE OLIVEIRA 

e VALDEMIR DE OLIVEIRA pelo delito descrito no artigo 288, do Código 

Penal; c) ABSOLVER o réu VALDEMIR DE OLIVEIRA pelo delito descrito no 

artigo 16, da Lei nº 10.826/06; d) CONDENAR o réu VALDEMIR DE 

OLIVEIRA pelo crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/06; e) 

CONDENAR o denunciado JAIR DE OLIVEIRA como incurso nos crimes dos 

artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/06, bem como do artigo 180, §3º, 

do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos 

do artigo 68, caput, do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105356 Nr: 2523-63.2018.811.0101

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WLLIAN RICARDO SILVA CAMBUI BRISSUELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes na espécie os requisitos legais para 

concessão da restituição pretendida, como também assinala o Ministério 

Público, DEFIRO o pedido de restituição da motocicleta Honda/NXR 150, cor 

vermelha, chassi 9C2KD03108R01574. Expeça-se o competente mandado 

para entrega do bem, após a comprovação da quitação de eventuais 

tributos e taxas.2. Intimem-se. 3. Ciência ao Ministério Público.4. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107412 Nr: 3444-22.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAN, VSN, PSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida para o fim 

de determinar que o estabelecimento educacional COOPEAI – 

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ARCO IRIS promova a 

matrícula dos menores VINÍCIUS SILVA NICARETTA e PAOLA SILVA 

NICARETTA, para cursarem o “Grupo 03” da Educação infantil, no prazo 

de 48 HORAS. Estabeleço multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do 

Código de Processo Civil/2015). 2. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, responder à demanda, no prazo legal, sob pena de se 

reputarem verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3. Intime-se. 4. 

Ciência ao Ministério Público. 5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101772 Nr: 797-54.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA KEMPF, SIRLEI RUTE KEMPF ULRICH, MIRIAM 

LOUVANI KEMPF BECKER, CELSO LUÍS KEMPF, CÉSAR HILÁRIO KEMPF, 

ALCEU ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS PELISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PAVAN BALEN - 

OAB:MT 21.441A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B, 

MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Citação e Intimação para 

Audiência de Conciliação dia 22/01/2019, às 13:30hs, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101772 Nr: 797-54.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA KEMPF, SIRLEI RUTE KEMPF ULRICH, MIRIAM 

LOUVANI KEMPF BECKER, CELSO LUÍS KEMPF, CÉSAR HILÁRIO KEMPF, 

ALCEU ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS PELISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PAVAN BALEN - 

OAB:MT 21.441A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B, 

MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 22/01/2019 às 13:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 106972 Nr: 3296-11.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCI MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 106972)Ação de Busca e ApreensãoRequerente: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/ARequerido: VALCI MACHADO 

Vistos.1. (...) Assim, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e determino a 

expedição do respectivo mandado, devendo constar que a requerida 

deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos.3. Nomeio 

para assumir o encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada pelo 

credor, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.4. Defiro os 

benefícios previstos no art. 212, §2º, do CPC. 5. INDEFIRO o pedido para 

oficiar o DETRAN, eis que tal ônus é da parte autora, RENAVAM (IPVA, 

multas, taxas, alugueres de pátio etc.) e o OFÍCIO A SECRETARIA DA 

FAZENDA ESTADUAL, comunicando a transferência da propriedade, para 

que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Banco autor.6. Nos 

termos do § 9º do artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n. 13.043/2014, procedo nesta data à inserção de restrição de 

circulação do bem descrito na inicial no Sistema RENAJUD.7. Em sendo 

exitosa a apreensão do veículo, determino que os autos voltem 

imediatamente conclusos para fins de retirada da restrição.8. Executada a 

liminar, cite-se a parte requerida para que, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente (prestações 

vencidas e vincendas, com os acréscimos legais), conforme REsp 

1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários advocatícios no valor 

equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 (quinze) dias, apresente 

contestação, ainda que tenha efetuado o pagamento e pretenda a 

restituição de valores que entenda pagos a maior (art. 3º e §§, Dec-lei nº 

911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 9. Int.10. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105851 Nr: 2770-44.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FRANCISCO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89947 Nr: 605-92.2016.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Rissi - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRISTINA ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos Virtuais (Id. 89947)

Ação de Monitória

Requerente: ROSANE RISSI – EPP

Requerida: REJANE CRISTINA ANDERLE

Vistos.

1. Trata-se de ação de monitória, promovida por ROSANE RISSI – EPP em 

desfavor de REJANE CRISTINA ANDERLE, em que visa à execução do 

débito referente às duplicatas.

Em 23.06.2016 a emenda à inicial foi recebida (fl. 146).

Às fls. 230/232, as partes anexaram aos autos acordo firmado entre elas, 

requerendo a sua homologação e suspensão do feito até cumprimento do 

acordo.

 É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

2. Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento.

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante na Ref. 59.

 Procedo à baixa dos gravames nesta data via sistema Renajud.

Ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

3. Intimem-se.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 105939 Nr: 2806-86.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ANTUNES DE SOUZA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105834 Nr: 2758-30.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARIA PALOSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105942 Nr: 2808-56.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIANE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105892 Nr: 2789-50.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARECI SALETE COSTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 
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n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105893 Nr: 2790-35.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105847 Nr: 2767-89.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SILVA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105837 Nr: 2760-97.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105499 Nr: 2586-88.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 
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incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105174 Nr: 2428-33.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105835 Nr: 2759-15.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA APARECIDA SOUZA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105382 Nr: 2536-62.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DOS SANTOS SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105849 Nr: 2769-59.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO OLEGÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105314 Nr: 2494-13.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INIDE DE SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105945 Nr: 2810-26.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERLI HAUBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105848 Nr: 2768-74.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OLEGÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 
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Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105967 Nr: 2819-85.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODINETE SILVA CARNEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83091 Nr: 413-33.2014.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. MARIA & W.D. MARIA LTDA, WALTER DOMINGOS 

MARIA, IZABEL FATIMA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:OAB/MT 14.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, MAURO SOMACAL - 

OAB:OAB/RS 58.806, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes 

embargos.Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte 

embargante.Condeno a parte Embargante ao pagamento das custas 

processuais e aos honorários advocatícios, os últimos no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do NCPC, devendo ser 

observado que parte é beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.Cláudia, 

10 de dezembro de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 107348 Nr: 3419-09.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robert Alessandro Padilha de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, o direito à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível que 

a Constituição da República assegura a toda pessoa, o que torna 

inafastável o dever do Poder Público, em todos os seus níveis, de 

fornecer, às suas expensas, o tratamento adequado aos pacientes, 

provendo-lhes os meios necessários ao pleno exercício do direito à 

saúde. Por fim, exigir a alteração do local de tratamento já iniciado pelo 

Requerente, bem como ser de conhecimento que o Hospital do Câncer em 

Barretos/SP é referencia em tratamento de pessoas com câncer, não é 

razoável indeferir a medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA 

DE URGÊNCIA em caráter antecipatório pleiteada, para o fim de determinar 

que a parte Requerida, de forma solidária, forneça passagens (transporte 

adequado) do trecho Cláudia/MT – Barretos/SP, ida e volta, para a parte 

Requerente e um acompanhante, quantas vezes forem necessárias, 

enquanto perdurar o tratamento, ou até ulterior decisão deste juízo, 

providenciando inclusive hospedagem e gastos com alimentação de 

ambos. Deve o primeiro fornecimento de passagens ser concedido no 

prazo de 05 (cinco) dias. Mudando meu entendimento anterior, afasto a 

incidência de astreintes, porquanto estas não proporcionam diretamente o 

bem da vida pretendido (quando executadas, dão ensejo a RPV ou 

precatório) e podem ainda gerar à parte credora recursos superiores aos 

estritamente necessários para a aquisição da tutela pretendida. Em análise 

de meios e fins e, portanto, proporcionalidade, mostra-se o sequestro mais 

eficaz e menos oneroso. Decorrido o prazo, sem cumprimento da presente 

ordem, voltem conclusos para bloqueio do numerário, caso tenha 

orçamentos na inicial, ou intime-se a parte autora para juntá-los, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. 2. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

responder à demanda, no prazo legal, sob pena de se reputarem 

verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3. Intimem-se desta decisão. 4. 

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81803 Nr: 983-53.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AMARILDO SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S. A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, Flaviano Belinati Garcia Perez - 

OAB:OAB/PR 24102

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

presente ação para o fim de condenar a parte Requerida à devolução em 

favor da parte autora de R$ 1.039,20, R$ 42,85 e R$ 181,00, referentes, 

respectivamente, a serviços de terceiros, gravame eletrônico e promotora 

de vendas, na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês contados 

da citação e correção monetária, pelo INPC, a contar da data de cada 

desembolso, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.Ante a 

sucumbência mínima da parte Requerida, condeno a parte Autora ao 

pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, os 

últimos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 

do NCPC, devendo ser observado que a parte é beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 10 de dezembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 80766 Nr: 1111-10.2012.811.0101
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wederson Nunes da Silva, Paulo Geremias, 

LEANDRO MIGUEL KLAIM, Uilson Macedo Guimarães, Jose Aparecido 

Scarpin, Izaqueo Inocencio Punto, GILMAR VIEIRA NEVES, DOUGLAS 

MANDUCA DA SILVA, JOSE EDMAR GARCIA, VILSON LUNKES, MARCIO 

GARCIA SALUSTIANO, Edson Xavier de Moura, Carlos Batista Correia, 

DIEGO VITEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINO VALDIR DE 

OLIVEIRA MACEDO - OAB:OAB/MT 3.499-B, ANDREIA DE FREITAS 

COLLI - OAB:MT - 16.044, CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:16512-O/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - OAB:6739-A/MT, JOSÉ EVERALDO DE 

SOUZA MACEDO - OAB:5347-B, Márcio Ronaldo de Deus da Silva - 

OAB:13171, Marcus Augusto Giraldi Macedo - OAB:MT13563, 

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos n. 1111-10.2012.811.0101 (Id. 80766)

Ação Penal

Réus: CARLOS BATISTA CORREIA e outros

 Vistos.

1. Analisando o feito, verifico que a defesa dos réus Wederson, Paulo, 

Uilson, Izaqueo, Marcio, Edson, Carlos e José Edmar não apresentou 

memoriais, mesmo tendo sido intimada.

 Considerando o lapso temporal já transcorrido, determino a intimação 

pessoal dos denunciados Wederson, Izaqueo, Marcio, Edson, Carlos e 

José Edmar para constituírem novo advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, caso informem não terem condições de contratar advogado, 

advirta-os que ser-lhe-ão nomeado Defensor Público.

 Indicado novo causídico, intime-o para apresentar alegações finais no 

prazo legal ou, sendo o caso, abra-se vistas à Defensoria Pública.

 2. Aos réus Paulo e Uilson, desde já nomeio o Defensor Público para 

representa-los, pois o advogado não regularizou a representação, 

conforme determinado na decisão de fls. 1.195 (Volume X) e os 

denunciados também não foram encontrados para serem intimados.

 3. Revogo as medidas de comparecimento estabelecidas aos réus, ante a 

desnecessidade de mantê-las. Intime-os.

 4. Exclua-se dos autos o advogado, Dr. Daniel Winter, ante a renúncia de 

fl. 2.270 (Volume XI).

 5. Intimem-se os causídicos, Dr. José Everaldo de Souza Macedo, OAB nº 

5347-B e Dr. Marcelo Segura, OAB 4.722-A, para regularizarem a 

representação dos réus José Aparecido Scarpin e Gilmar Vieira Neves, 

respectivamente, visto que não foram encontrados nos autos 

instrumentos de procuração, no prazo de 05 (cinco) dias.

 6. Apresenta as alegações finais faltantes, voltem os autos conclusos 

para sentença.

 7. Cumpra-se.

 De Marcelândia/MT para Cláudia/MT, 10 de dezembro de 2018.

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105624 Nr: 2652-68.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS, RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

dos acusados (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, ocasião em que serão 

ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como interrogatório dos réus (art. 400, CPP). Intimem-se e 

requisitem-se os denunciados para a audiência. 3. Se necessário, 

depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora da Comarca 

(art. 222, § 1º, CPP).4. Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) 

acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos termos 

da súmula 273, do STJ. 5. Não havendo requerimento de diligências ou 

sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) 

minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por 

mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 

3º, do art. 403, CPP.6. Ciência ao Ministério Público. 7. Intime-se o 

advogado, via DJE. 8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81963 Nr: 1149-85.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. MARIA & W.D. MARIA LTDA, CRISTIANO 

MARIA, WALTER DOMINGOS MARIA, IZABEL FATIMA MARIA, ROSENEY 

JULIANA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1149-85.2013.811.0101 (Id 81963)

Autos de Execução

Exequente: BANCO BRADESCO S/A

Executados: C.MARIA & W. D. MARIA LTDA

Vistos.

1. Ante o óbito dos executados Cristiano e Roseney Juliana (fls. 32/33), 

SUSPENDO o feito a teor do artigo 313, § 2º, I, do CPC, e determino que o 

Exequente regularize o polo passivo no prazo de 90 (noventa) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 10 de dezembro de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89342 Nr: 354-74.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 22.363-A

 Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 15% do valor atribuído à 

causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado que é 

beneficiário da justiça gratuitaP.R.I.Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 10 de dezembro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83936 Nr: 1037-82.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENEIS AGUILAR BERGAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (12.08.2014) até a data do óbito (01.04.2018), com os 

seguintes parâmetros: a) a correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser 
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observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de 

atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros de mora de acordo com 

manual de cálculos da Justiça Federal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102714 Nr: 1253-04.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN BRASIL MARTINS, CLEODIANE 

BORGES SARDINHA, CRISTIANE MARTINS, APARECIDA GARCIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo os advogados dos Réus acompanhar o andamento da deprecada 

naquele juízo.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Edital

Edital de Convocação - Faz saber, a todos quantos virem o presente edital 

de convocação ou dele conhecimento tiverem, que no dia 03 de dezembro 

de 2018 (03/12/2018), foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados, 

em número de 25 (vinte e cinco) Jurados Titulares e 05 (cinco) Jurados 

Suplentes, dentre a lista geral, os quais servirão como membros do Corpo 

de Jurados do Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, nas 

Sessões Ordinárias e Extraordinárias do 1º Semestre do Ano de 2019, até 

serem dispensados na forma da Lei, sendo os seguintes cidadãos

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 07/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO - Tornar pública a divulgação do GABARITO 

DEFINITIVO bem como o RESULTADO FINAL, das provas objetiva aplicada 

em 18/11/2018, no Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 

desta Comarca

* O Edital n° 07/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

TERMO DE SORTEIO DE JURADOS - Ao terceiro dia do mês de dezembro 

de 2018, às 10h:00min, na sala de audiência do Juizado Especial do Fórum 

desta Comarca, se encontram presentes o MM. Juiz Substituto e 

Presidente do Tribunal do Júri, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, os Ilustres 

representantes do Ministério Público, Dr. Aldo Kawamura Almeida e da 

OAB Dra. Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho Arnold, juntamente com o 

Gestor Judiciário, Sr. Edelvan Mozomo Maurer, para realizar o sorteio dos 

jurados do ano de 2019 e que servirão nas sessões ordinárias e 

extraordinárias do Tribunal do Júri, sendo 25 (vinte e cinco) jurados 

titulares e 5 (cinco) suplentes. Foi sorteado o nome dos seguintes jurados:

* O Termo de Sorteio de Jurados completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62568 Nr: 1643-69.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Alta 

Floresta - OAB:

 Vistos, etc. Trata-se de processo execução da pena do sentenciado 

JOSÉ ADEMIR DA SILVA FREITAS. Consta nos autos o cálculo de 

liquidação de pena, do qual se extrai que o sentenciado deve cumprir sua 

reprimenda até 01 de fevereiro de 2016 (fls. 64). Nesta data, fora colhida 

a justificativa do sentenciado. Dada a palavra as partes, a acusação se 

manifestou pela regressão de regime, enquanto a defesa pelo acatamento 

da justificativa. É o RELATO do necessário. FUNDAMENTO e decido. Em 

que pese o sentenciado ter se envolvido em novo delito, bem como 

empreendido fuga do ergástulo público – fatos estes confessados na 

presente audiência -, há de se ressaltar que tais ocorridos se verificaram 

somente depois de cumprida a toda pena. Desta forma, não se pode falar 

em falta grave ou regressão de regime do curso do cumprimento da pena, 

uma vez que esta se encontrava cumprida. Outrossim, o artigo 66, inciso 

II, da Lei n. 7.210/84, prevê que compete ao Juízo de Execução Penal 

declarar a extinção da punibilidade do agente. Compulsando os autos, 

verifica-se que ao sentenciado foi imposta pena de 04 (quatro) anos de 

reclusão, em regime inicial aberto. Com efeito, analisando-se o cálculo de 

fls. 64, depreende-se que o sentenciado cumpriu integralmente a pena que 

lhe foi imposta, sendo de se ver o reconhecimento da extinção da 

punibilidade. Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena 

imposta, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ ADEMIR DA SILVA 

FREITAS, para todos os fins de direito. EXPEÇA-SE alvará de soltura, 

colocando-se em liberdade o sentenciado, salvo se preso estiver por 

outro fato. Considerando que o sentenciado, nesta data, noticiou eventual 

abuso praticado pelos agente prisionais, OFICIE-SE, na forma do art. 40 do 

CPP, para o Ministério Público e á autoridade policial para que tome as 

providências que entenderem pertinentes. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 92332 Nr: 4024-40.2018.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GORETE PASTRO ZANATTA, ADEMIR JOSÉ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BIANCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. DEFIRO, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, a suspensão 

do feito no prazo de 15 (quinze) dias. Uma vez que as partes estão 

entabulando acordo extrajudicial. Transcorrido o prazo supramencionado, 

INTIME-SE a parte requerente para impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38181 Nr: 1836-89.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência para o dia 21 de janeiro de 2019, às 14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31977 Nr: 461-24.2007.811.0105

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Capitani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - 

OAB:9.600-B/MT, MARCELLE RAMIRES - OAB:9.944/MT, YANÁ 

CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para regularizar sua 

representação processual, haja vista que o Dr. Fábio Dias Correia é o 

atual tabelião do registro civil desta Comarca.

DEFIRO o pedido de realização de perícia, como pugnado pela parte 

requerida às fls. 499/500. Para tanto, nomeio como perito do juízo a 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu 

responsável técnico, para realizar perícia necessária à instrução 

probatória nos presentes autos.

INTIME-SE o perito para apresentar, em cinco dias, proposta de 

honorários, currículo, com a comprovação de especialização e contatos 

profissionais (em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais).

Outrossim, INTIMEM-SE as partes para em quinze dias arguir o 

impedimento ou suspeição do perito, se caso for; indicar assistente 

técnico; apresentar quesitos;

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61397 Nr: 471-92.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S.A, SERASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.No mais, prosseguindo com a marcha processual, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de abril de 2019, às 

14h00. INTIMEM-SE as partes, por meio de seu advogado, para que 

compareçam à audiência, bem como para que apresentem o rol de 

testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de 

trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, bem como informar se 

essas comparecerão independentemente de intimação. Por orientação do 

art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 (dez) 

testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada fato.Por 

fim, uma vez homologado o acordo entre as partes, EXCLUA-SE do polo 

passivo o Banco Itaú S/A.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61841 Nr: 909-21.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Helio Alves de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo S. A, SERASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:21.214/DF,

 Vistos;

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 PROCEDA-SE com a devida atualização dos procuradores das partes 

junto ao SISTEMA APOLO.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31540 Nr: 1933-94.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celestina Vargas dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706, Jocimar Ferrez - OAB:18766/MT, José 

Coelho da Costa - OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para impulsionar o feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61157 Nr: 366-18.2012.811.0105

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colniza - Colonização Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defensoria Pública do estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Edurdo Costa e Silva - 

OAB:14.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido desde a propositura ação e a data 

hodierna, INTIME-SE a parte notificante para impulsionar o feito no prazo 

de 05 dias, informando se persiste o interesse processual.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63975 Nr: 1377-48.2013.811.0105

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Capitani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Diocles R. Botelho de 

Figueiredo - OAB:14.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 dias corrija o valor da 

causa, atentando-se ao que dispõe o art. 259, V, do CPC/73 c.c art. 14 do 

CPC/15.

Outrossim, a parte autora deverá complementar o recolhimento das custas 

processuais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63031 Nr: 429-09.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SANTANA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE SANTANA DA ROCHA, Cpf: 

66112893991, Rg: 4.659.465-7, Filiação: Izaira da Rocha, data de 

nascimento: 10/09/1963, brasileiro(a), natural de Guaraniaçu-PR, 

separado(a) judicialmente, construtor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.;Cuida-se de AÇÃO PENAL em trâmite para apurar 

eventual crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada 

(art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03) e contravenção 

penal de perturbação da tranquilidade, em tese, praticados por JORGE 

SANTANA DA ROCHA, vulgo “Santana”.Segundo o Ministério Público, no 

dia 19 de março de 2013, por volta das 09h05min, na Rua das 

Castanheiras, s/n, no Distrito do Guariba, Comarca de Colniza-MT, o réu 

tocou na barriga e nos ombros da Sra. Josilaine Trindade de Oliveira. 

Conforme os autos, a ofendida trabalhava para o réu, sendo que após 

aquela pedir demissão ao seu ex-patrão, este lhe molestou por motivo 

reprovável.Aduz, ainda, o parquet, que no mesmo dia, por volta das 

09h16min, uma guarnição da polícia militar foi acionada pela ofendida, a 

qual relatou às Autoridades os fatos suso mencionados, razão por que os 

brigadianos se dirigiram até a residência do réu, ingressando no recinto 

com a devida autorização deste, oportunidade em apreenderam um 

revólver calibre 38 Special, marca Rossi, com a numeração raspada, e 

cinco munições intactas para o mesmo calibre.A denúncia foi recebida em 

27 de setembro de 2013 (fls. 60).Devidamente citado (fls. 63), o réu 

apresentou resposta à acusação às fls. 71, oportunidade em que 

apresentou rol de testemunhas. Às fls. 72 consta decisão emanada deste 

Juízo deixando de absolver sumariamente o réu e designando audiência 

de instrução e julgamento.Em 29 de setembro de 2015 foi realizada 

audiência de instrução e julgamento, solenidade em que se ouviu a 

ofendida e duas testemunhas, os policiais militares Ricardo Dantas Mazieri 

e José Paulo de Freitas Máximo Alencar Silva (fls. 81/88).No próprio ato 

solene as partes desistiram da oitiva da testemunha Rodolfo Cesar 

Andrade Gonçalves, o que foi homologado pelo Juízo. Outrossim, diante 

da ausência do réu, pessoa que não foi encontrada no endereço 

declinado nos autos, aplicou-se o art. 367 do CPP ao caso em voga, 

motivo pelo qual não se realizou o interrogatório.O Ministério Público 

apresentou alegações finais escritas pugnando pela condenação do réu 

pelos delitos descritos na denúncia (fls. 90/91).Por sua vez, a defesa 

apresentou suas derradeiras alegações às fls. 102/108, momento em que 

arguiu nulidade do laudo de eficiência da arma de fogo apreendida, bem 

como a absolvição por falta de prova da materialidade delitiva quanto ao 

crime previsto na Lei n. 10.826/03. No que atine à contravenção penal 

pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva estatal.É O RELATÓRIO.Fundamento e Decido.DA 

QUESTÃO PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO.De proêmio, segundo o 

entendimento sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

também no processo penal a prescrição é uma tese prejudicial de mérito, 

de modo que uma vez verificada, impede que o magistrado prossiga com o 

julgamento do feito em relação ao delito em questão. Tecidas tais 

considerações iniciais, passo a analisar a tese arguida pela defesa quanto 

à ocorrência de prescrição em relação à contravenção penal tipificada no 

art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41:Ao réu é imputada a prática da 

contravenção de perturbação à tranquilidade, cuja pena máxima é de 

prisão simples de dois meses, ou multa.Na forma do art. 109, inciso VI, do 

CP, prescreve a pretensão punitiva estatal em três anos se o máximo da 

pena cominada em abstrato é inferior a um ano.Portanto, o prazo para que 

o Estado exerça o seu jus puniendi no caso em testilha é de três anos.Há 

que se ressaltar que a última interrupção do prazo prescricional ocorreu 

quando que este Juízo recebeu a denúncia.Analisando detidamente os 

autos se nota que entre o recebimento da denúncia e a data hodierna 

transcorreu lapso temporal superior a três anos sem a ocorrência de 

qualquer causa interruptiva da prescrição, motivo pelo qual está extinta a 

punibilidade quanto à pena privativa de liberdade.No que tange à pena de 

multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal, 

também restou prescrita a pretensão punitiva estatal, sendo de rigor o 

reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do réu no que e 

refere à contravenção de perturbação da tranquilidade.Destarte, 

considerando o teor do art. 107, inciso IV, do Código Penal, o 

reconhecimento da punibilidade em razão da prescrição é a medida a se 

impor, contudo, apenas em relação ao delito liliputiano.DA ARGUIÇÃO DE 

NULIDADE QUANTO À PERÍCIA REALIZADA NA ARMAEm breve suma, a 

defesa suscita nulidade da perícia que atestou a eficiência da arma de 

fogo para efetuar disparos, uma vez que os peritos ad hoc nomeados pela 

Autoridade Policial não seriam portadores de diploma de curso superior, o 

que feriria de morte o art. 159, § 1º, do CPP.Dispõe o art. 159, § 1º, do 

CPP, que na falta de perito oficial o exame será realizado por duas 

pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior 

preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação 

técnica relacionada com a natureza do exame.Por meio do termo de 

compromisso de fls. 34, diante da falta de um perito oficial, a Autoridade 

Policial nomeou dois investigadores para o múnus de efetuar a perícia de 

eficiência da arma de fogo apreendida. Trata-se de dois servidores 

públicos idôneos, os quais ocupam cargos públicos destinados 

exclusivamente a pessoas com curso superior, sendo, portanto, óbvio 

ululante que ostentam diploma, eis por que despiciendo exigir nos autos a 

apresentação do referido documento.No mais, policiais civis ou militares 

recebem constantes treinamentos acerca do manuseio de arma de fogo, 

possuindo plena aptidão para atestar se um artefato é eficiente ou não 

para efetuar disparos.Nesta senda, a perícia de fls. 35 é hígida, não 

merecendo agasalho a tese de nulidade arguida pela defesa.DO CRIME DE 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGONão havendo mais preliminares ou 

questões prejudiciais para apreciação, passo à análise do meritum 

causae.O Ministério Público imputa ao réu a prática da conduta de possuir 

arma de fogo com numeração raspada, fato tipificado no art. 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.A MATERIALIDADE do crime emerge 

inconcussa pelo Termo de Apreensão (fls. 12), Auto de Exame de 

Eficiência de Arma de Fogo (fls. 35). Perfilhando os documentos aludidos 

acima é possível inferir que foi apreendido um revólver calibre 38 com a 

numeração raspada e cinco munições intactas para o mesmo calibre. Além 

disso, a perícia atestou a eficácia da arma de fogo para efetuar disparos, 

restando comprovada a potencialidade lesiva do artefato bélico.Do mesmo 

modo, a AUTORIA do delito em comento está amparada nos elementos de 

convicção constantes dos autos produzidos em Juízo, os quais foram 

submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.Segundo o 

depoimento das testemunhas José Paulo e Ricardo Mazieri à Autoridade 

Judicial, ambos foram acionados pela ofendida Josilaine, em razão do que 

se dirigiram à residência do réu. Ainda segundo o relato dos mesmos em 

Juízo, adentraram ao domicílio do réu com a permissão deste, sendo que 

lograram êxito em localizar a arma de fogo e as munições em um 

guarda-roupa.Assim, denota-se das declarações das duas testemunhas 

estão em perfeita consonância, não existindo motivo para não lhes 

conferir a devida credibilidade.No caso sub judice, não restou dúvida 

quanto à materialidade e autoria do delito capitulado no art. 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, motivo pelo qual a condenação do réu 

é de rigor.ANTE O EXPOSTO, e por tudo que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

condenar JORGE SANTANA DA ROCHA, vulgo “Santana”, anteriormente 

qualificado, como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.Ainda, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação à 

contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41.Tendo em vista a 

prolação do édito condenatório passo a dosar a respectiva pena a ser 

aplicada ao réu, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do 

Código Penal.O crime previsto artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

n. 10.826/03, consta em seu preceito secundário a pena de 03 (três) a 06 

(seis) anos de reclusão, e multa.1ª FASE.Analisando-se as circunstâncias 

judiciais do art. 59, caput, do Código Penal temos:A culpabilidade do réu é 

própria do tipo penal incriminador.Inobstante existam nos autos notícia de 

que o réu responde a outros crimes, não consta nenhuma condenação 

transitada em julgado, razão por que a valoração desta circunstância não 

pode prejudicar o réu. No que tange à conduta social e a personalidade do 
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réu, uma das testemunhas afirmou que se trata de pessoa trabalhadora, 

eis por que deve esta circunstância lhe ser sopesada favoravelmente.Os 

motivos e as consequências são próprios do crime. Quanto às 

circunstâncias assevera-se que o réu se mostrou cooperativo com os 

policiais quando da abordagem, eis por que tal elemento deve ser valorado 

em seu favor.Por fim, não há que se falar em que vítima tenha influenciado 

na prática delitiva, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a 

incolumidade pública.Sopesando-se as circunstâncias mencionadas 

acima, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de 

RECLUSÃO.2ª FASE.Não concorrem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes, de modo que a pena intermediária resta fixada em 03 (três) 

anos de RECLUSÃO3ª FASE.Não há causa de aumento ou diminuição a 

ser considerada.Dessa feita, TORNO definitiva a pena em 03 (três) anos 

de RECLUSÃO, a qual tomo como necessária e suficiente para a 

prevenção e repressão do crime.Observando os critérios do art. 49 c/c. 

art. 60, ambos do Código Penal, e tendo em vista a situação econômica do 

réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo.O réu deverá cumprir a pena inicialmente no 

regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, Código 

Penal.CABÍVEL na espécie a substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, de acordo com artigo 44, § 2º, do Código 

Penal, uma vez presentes os requisitos legais, cabendo ao Juízo da 

Execução defini-las diante das especificidades da Comarca em que o réu 

for cumprir a reprimenda.Considerando que não existem elementos nos 

autos que indiquem a necessidade de decretação da prisão preventiva do 

réu, o mesmo poderá RECORRER em liberdade.No que pertine a arma de 

fogo e munições apreendidas em razão destes fatos, DETERMINO sejam 

encaminhadas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei 

10.826/2003.INTIMEM-SE o Ministério Público, o réu e a Defesa, na forma 

determinada pelo CPP.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

sentença ser devidamente certificado, DETERMINO que sejam tomadas as 

seguintes providências:a) LANCE-SE o nome dos condenados no rol dos 

culpados; b) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do denunciado, com a sua devida 

identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para 

cumprimento do disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal;c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e 

ao Cartório Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações 

constantes da Seção 13, do Capítulo VII, da CNGC;d) EXPEÇA-SE guia de 

recolhimento para fins de execução penal;e) INTIME-SE o réu para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa, observando-se o 

artigo 1.598 da CNGC.f) EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do 

profissional que atuou como advogado dativo do réu.Após o cumprimento 

de todas as determinações constantes na presente sentença, remetam-se 

os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações de praxe.P. R. I. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 06 de dezembro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28828 Nr: 1534-94.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLEBER RODRIGUES COELHO, Cpf: 

68245580287, Rg: 620821, Filiação: Almir Antonio Coelho e Cleuza Maria 

Rodrigues de Almeida, data de nascimento: 06/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Ouro Preto-RO, convivente, frentista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE A 

PRETENSÃO PUNITIVA contida na denúncia para CONDENAR KLEBER 

RODRIGUES COELHO, brasileiro, convivente, frentista, nascido em 06 de 

maio de 1980, filho de Cleuza Maria Rodrigues e Almir Antônio Coelho, 

residente a rua Aluizio Ferreira nº 175 – Bandeirantes- Ouro Preto-RO, 

como incurso nas penas do crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III 

(dano contra o patrimônio do Estado de Mato Grosso), do CP.Face ao que 

dispõe o artigo 93, inciso X, da Constituição da República, assim como o 

artigo 68 do Código Penal, que institui o sistema trifásico elaborado por 

Hungria, realizo a dosimetria da pena a ser imposta.IV. DA DOSIMETRIA 

DA PENA.Analiso a pena-base em comum a todos os tipos 

penais.Conjugando o artigo 68 com o 59, ambos do Código Penal, inicio 

pelas circunstâncias judicias para formular a pena-base.A culpabilidade é 

neutra, tendo em vista que a conduta do agente delitivo não ultrapassou 

os limites buscados pelo legislador, na tutela dos bens jurídicos tutelados 

pelas normas subsumidas pelo denunciado. O réu possui antecedente 

criminal, segundo informações trazidas nos autos à fls.59/60, uma vez 

que fora condenado no ano de 2004 pelo crime de roubo.Tendo em vista o 

lapso temporal de mais de 5 anos da sentença que o condenou, não 

poderá ser aplicada a agravante de reincidência, de modo que será 

computado como maus antecedentes e, por conseguinte, exasperada a 

pena-base .Os motivos dos crimes configuram os tipos, de forma que 

entendo neutra essa circunstância judicial.As circunstâncias do crime são 

graves, tendo em vista a fuga da cadeia, gerando total insegurança a 

sociedade, bem como desprestigia a Administração Pública.A conduta 

social deverá ser considerada neutra ao réu, pois não consta dos autos 

qualquer informação que desabone o comportamento do réu perante a 

sociedade.As consequências são neutras, pois apesar de reprovável a 

conduta do agente, o prejuízo causado foi mínimo. Ante o exposto, 

vislumbro a presença de duas circunstância judiciais desfavoráveis ao 

denunciado, devendo a pena-base ser fixada em 08 (oito) meses.Primeira 

fase da dosimetria: pena-base de 08 meses de detenção.Segunda fase: 

Constatou-se a presença da atenuante da confissão, prevista no artigo 

65, inciso III, alínea “d”. Dessa forma, reduzo a pena em dois meses. Não 

vislumbro a presença de circunstâncias agravantes. Assim, fixo a pena 

provisória de 6 (seis) meses de detenção.Terceira fase: Não vislumbro a 

presença de causas de diminuição ou aumento. Assim, chega-se na pena 

definitiva de 6 (seis) meses de detenção.No que tange à pena de multa, 

conjugo os artigos 49 e 60 do CP, aliado à hipossuficiência econômica do 

réu, e o condeno na obrigação de pagar 10 (dez) dias-multa, no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do cometimento da 

infração penal.Pena definitiva: 06 (seis) meses de detenção e 10(dez) 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração 

penal.Portanto, CONDENO KLEBER RODRIGUES COELHO na pena de 06 

(seis) meses de reclusão e 10(dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época da infração penal.A multa deverá ser paga dentro 

de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum deverá ser 

atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP).V. DA DETRAÇÃO 

(ART. 387, §2º, CPP) E DO REGIME.Da análise do que dispõe o artigo 387, 

§2º, do CPP, deixo de reconhecer a detração em virtude de que 

condenado não ficou preso em virtude do presente processo.Portanto, 

aplico o regime aberto como inicial de cumprimento de pena.VI. DA 

SUBSTITUIÇÃO DE PENA E DO SURSIS.Pela quantidade de pena definitiva, 

por tratar-se de réu primário e pelo fato de que a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias indicam ser suficiente à substituição 

da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, o réu faz aos 

benefícios dos artigos 44 do Código Penal.Nesse sentido, deverá ser 

aplicada, em substituição a pena privativa de liberdade, uma pena restritiva 

de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidades em local 

a ser escolhido pelo juízo de execução penal, com fulcro no artigo 43, 

inciso IV, do CP.Deixo de aplicar o artigo 77 do CP, face ao que dispõe o 

seu inciso III.VII. DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO (art. 387, IV, do 

CPP).Inaplicável o inciso IV do artigo 387 do CPP, em virtude de inexistir 

pedido expresso do Ministério Público e contraditório sobre essa questão 

processual nos autos.Nesse sentido, o STJ e o Plenário do STF:“[...]A 

aplicação do instituto disposto no art. 387, inciso IV, do CPP, referente à 

reparação de natureza cível, quando da prolação da sentença 

condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou 

do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla 
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defesa” (STJ, REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta 

Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 10/06/2014);“O Plenário, por maioria, 

julgou parcialmente procedente pedido formulado em revisão criminal para 

afastar da condenação imposta ao requerente a fixação do valor mínimo 

de reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP (“Art. 387. O 

juiz, ao proferir sentença condenatória: ... IV - fixará valor mínimo para 

reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos 

sofridos pelo ofendido”), sem prejuízo da persecução correspondente em 

procedimento autônomo, mantidas íntegras as demais cominações 

condenatórias. […]Todavia, no que diz respeito à fixação do valor mínimo 

destinado à reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, o 

Colegiado lembrou que essa previsão normativa fora inserida pela Lei 

11.719/2008, que não somente seria posterior aos fatos, ocorridos entre 

1995 e 1998, como também ao oferecimento da denúncia, em 1999. Assim, 

sobretudo porque não ocorrido o contraditório a respeito, incidiria reserva 

intransponível à incidência da norma, do ponto de vista material e 

processual” (STF, Plenário, RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 

17.12.2014. (RvC-5437).IX. DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.Pelo artigo 

91 do CP, torno certa a obrigação de o réu indenizar o dano causado ao 

Estado de Mato Grosso.X. DAS CUSTAS.Pelo artigo 804 do CPP, 

CONDENO o réu no pagamento das custas judiciais.XI. PROVIDÊNCIAS 

FINAIS:Tendo em vista que os réus Messias da Silva Marconi e Reginaldo 

Rodrigues da Silva fora citados por edital, porém não apareceram até a 

presente data, DETERMINO o desentranhamento do feito com relação ao 

referidos réus, bem como a abertura de processo virtual para 

prosseguimento do feito contra os referidos denunciados.O novo 

processo ficará suspenso, de acordo com o artigo 366 do Código de 

Processo Penal.Após o trânsito em julgado:a) Oficie-se ao T.R.E./MT 

(artigo 15, III, da CRFB e artigo 71, §2º, do Código Eleitoral);b) 

Comunique-se ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório Distribuidor, cumprindo-se 

as demais determinações constantes do item 7.16.1 da CNGC;c) 

Expeça-se guia de recolhimento para fins de execução penal;d) Lance-se 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da 

República); ee) Ao arquivo, com as cautelas legais.f) Retornem os autos 

para apreciação da prescrição retroativa.Publique-se. Prescindível o 

Registro (item 2.2.9.2 da CNGC). Intimem-se ao réu e ao Ministério Público 

Estadual.Colniza/MT, 14 de janeiro de 2016.VINÍCIUS ALEXANDRE FORTES 

DE BARROSJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 06 de dezembro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62980 Nr: 376-28.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

01997969122, Rg: 1898371-5, Filiação: Leopoldina Pereira de Oliveira e 

Joaquim de Oliveira Neto, data de nascimento: 26/01/1983, brasileiro(a), 

natural de São Bernardo do Campo-SP, solteiro(a), desempregado, 

Telefone 8147-2308. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de 

fevereiro de 2013, por volta das 03h10min, na Avenida do Contorno, 

Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Colniza/MT, LEANDRO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, conduziu a motocicleta 

Honda CG 150 Titan, placa NGJ 5307, sob influência de álcool, 

apresentando sinais de alteração da capacidade psicomotora, na foma 

disciplinada pela Resolução (...)"

Despacho: Visto e bem examinado.Preenchidos os requisitos do art. 41 do 

CPP e não sendo o caso de rejeição liminar – arts. Art. 395 e 396, ambos 

do CPP -, RECEBO a presente denúncia em face de LEANDRO PEREIRA DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso na conduta descrita nos 

artigos 306 § 1º, II e 309 ambos do CP.Cite-se o acusado para responder, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e 

alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 

e ss. do CPP.Deverá ser indagado possui condições de constituir 

advogado nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo. 

Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 2º do art. 396-A do 

CPP -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do 

acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço 

ao Juízo - CPP, art. 367.Após, volte os autos concluso para a análise de 

eventual hipótese de absolvição sumária – art. 397 do CPP - ou 

designação de dia e hora para a audiência – art. 399 do CPP.Outrossim, 

DEFIRO os requerimentos ministeriais de fls.54/55. Atenda-se conforme 

requerido.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVELYN DE 

ASSUNÇÃO AYRES, digitei.

Colniza, 06 de dezembro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 30/2018

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a servidora Juliana Luiza Haupenthal Berwanger, 

matrícula 11704, Gestora Geral de 1ª Entrância do Fórum desta Comarca, 

estará usufruindo férias no período de 07/01/2019 a 26/01/2019(20 dias), 

referente ao período 2018.

 RESOLVE:

Art. 1°- DESIGNAR o servidor Carlos Roberto Bertucini, matrícula 11705, 

para exercer o cargo de Gestor Geral durante o período de 07/01/2019 a 

26/01/2019(20 dias).

Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cotriguaçu/MT, 10 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76880 Nr: 3459-31.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRINEU BLASIUS SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Vistos...

 DECRETA-SE a revelia do acusado.

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação d alegações finais;
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2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72855 Nr: 662-82.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLEITON LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carina Caroline Beltramini - 

OAB:21.094/O, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos...

À SECRETARIA para:

1. VISTAS às partes para apresentação de alegações finais (encaminhar 

a mídia recebida pelo Fórum, conforme fl. 40);

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60862 Nr: 595-93.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANI IVONE PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60863 Nr: 596-78.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 598-48.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 601-03.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63102 Nr: 1426-10.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE ALESSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 1424-40.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ANTONIA SCHOENBERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68545 Nr: 576-48.2016.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada “Ação declaratória cumulada com obrigação 

de fazer e cobrança de diferenças salariais” ajuizada por Anderson da 

Silva Pimenta contra o Município de Cotriguaçu.

Proferiu-se decisão determinando a juntada de documentos que 

comprovassem a alegada hipossuficiência ou o recolhimento das custas 

de distribuição.

 Devidamente intimada através de seu advogado e pessoalmente, a parte 

autora deixou o prazo decorrer sem apresentar manifestação, conforme 

pode ser visto nos autos.
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Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou 

recolher as custas de distribuição, a parte autora deixou o prazo decorrer 

sem regularizar a questão, conforme pode ser visto nos autos.

Nos termos da lei processual civil, a ausência de comprovação do 

pagamento das custas iniciais, após intimação do patrono, enseja o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC com a 

extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 

485, inciso IV do CPC).

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, 

conforme disposição do art. 290 do Código de Processo Civil.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do CPC.

DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, considerando que não houve ato processual, com 

a ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63105 Nr: 1429-62.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE ROCHA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60861 Nr: 594-11.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA PEREIRA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60866 Nr: 599-33.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDRO MAZZOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73965 Nr: 1398-03.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ISELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LEIDENTZ, ANGELINA ELVIRA LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - OAB:6395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 Vistos...

Não fazendo pouco da relevância do conteúdo processual para os 

envolvidos, não se pode perder de vista que processo é garantia.

Por isso, considerando que há aparente disparidade entre o primeiro 

documento juntado (na Inicial)e o posterior, especificamente quanto às 

assinaturas das testemunhas, bem como não se podendo desmerecer o 

argumento dos executados (inclusive no processo em apenso, Código 

84300)entende-se que deve a parte-exequente informar (com declaração 

das próprias testemunhas, se possível) quem são as testemunhas que 

assinam o contrato e quando se deu a assinatura.

 Assim:

1.INTIMAR a parte-exequente para que informe (trazendo declaração das 

testemunhas, se possível, explicando a impossibilidade, se for o caso) 

quem são as pessoas que assinam como testemunha, bem como quando 

se deu a assinatura (não necessariamente uma data específica, mas um 

momento no tempo, antes disso ou depois daquilo). Caso entenda 

necessário, possível a designação de audiência para oitivas relevantes;

2.Após manifestação, à executada para se manifestar;

3.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60867 Nr: 600-18.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSERLANHA MACEDO DE OLIVEIRA - Vulgo "Josy"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62852 Nr: 1212-19.2013.811.0099

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR BATISTA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIA ROSARIO SILVEIRA, IRACI 

FRANCISCA SILVEIRA, COTRIGUAÇU COLONIZADORA DO ARIPUANÃ 

S/A, ALIRIO METZ, NORMA METZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marissol Jesus Filla - 

OAB:17245/PR

 Não obstante a juntada de petição de acordo, há questões que se 

mostram pendentes.
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As requeridas Colonizadora, Alírio e Norma não foram citados, estando 

incluídas no polo passivo. Por isso, imprescindível a citação (por Edital), 

desde que entenda a parte-autora que devam ser mantidos no polo 

passivo.

Importante registrar que a petição de acordo abrange dois requeridos e a 

parte-autora, os quais não têm legitimidade para transigir em nome dos 

demais, não possuindo eficácia contra eles eventual homologação.

Por isso, à SECRETARIA:

1.INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o argumentado acima 

(inclusive sobre eventual homologação do "acordo" como julgamento 

parcial do mérito, cf. art. 356 do CPC);

2.Com a manifestação, havendo interesse na citação dos requeridos, 

fazê-lo por Edital (prazo de 30 dias);

3.Após decurso do prazo (item 2), à parte-autora para manifestação;

4.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61676 Nr: 67-25.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR CHECHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61864 Nr: 257-85.2013.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI CARLA TIBOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64210 Nr: 967-71.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA LONGO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63101 Nr: 35-83.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMARI FRANCISCA KISSEL BRAMBILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR às partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84887 Nr: 3973-47.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVBM, MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Analisando os documentos juntados, não se encontrou a procuração dos 

requerentes outorgando poderes para o advogado responsável pelo 

protocolo da petição inicial, tampouco certidão de nomeação.

Salienta-se que tal documento é imprescindível para a propositura da 

demanda, consoante disposição do artigo 320 do Código de Processo 

Civil: “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”.

Ademais, o artigo 76, §1º, I, do CPC, assevera que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Assim, nos termos do artigo 76 e 321, ambos do CPC, INTIME-SE a 

parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à Inicial, 

devendo:

1. JUNTAR instrumento de procuração ou certidão de nomeação, a fim de 

comprovar os poderes de representação.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar aos arts. 76, §1º, I e 321, p. 

único, ambos do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64211 Nr: 968-56.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DA ROCHA CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 61863 Nr: 256-03.2013.811.0099

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA KOLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63103 Nr: 1427-92.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAISA BRAMBILA BRUCHEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63100 Nr: 1425-25.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CLEVERSON STEFENON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952

 Vistos...

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para apresentação de alegações finais;

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78044 Nr: 4148-75.2017.811.0099

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA COELHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pleito da Inicial, devendo ser 

RETIFICADA a Certidão de Nascimento e INCLUÍDOS dados da seguinte 

forma:i.Onde consta “Luciano Coelho Pereira” deve constar “LUCIANA 

COLEHO PEREIRA”;ii.Onde consta “sexo masculino” deve constar “SEXO 

FEMININO”;iii.Onde consta a data 28/08/1977, deve constar a data 

28/08/1976, inclusive a data por extenso e a idade.Assim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Custas e despesas pelo requerente. 

Deferida a gratuidade “da justiça” à parte autora, suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR ofício ao 

Cartório indicado no documento, isso para:a.Proceder à retificação da 

Certidão de Nascimento lavrada sob o nº de matrícula 065169 01 55 1982 

1 00004 219 0004076 14, com as alterações indicadas;2.INTIMAR a 

parte-autora;3.Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84997 Nr: 4060-03.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELANIRA LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não obstante a relevância do pedido, dois pontos se mostram importantes.

Em primeiro lugar, não se encontrou a decisão do INSS em relação ao 

requerimento feito (tentou-se via sítio do INSS, mas lá também não foi 

possível).

Além disso, na Certidão de Óbito há indicação de "aposentado".

Por isso, com fulcro no art. 321 do CPC, à SECRETARIA para:

1.INTIMAR a parte-autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a petição inicial, levando em conta o acima argumentado;

2. Após manifestação (ou decurso de prazo), conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82909 Nr: 2884-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ-V"L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Não obstante a informação de que houve o pagamento integral do débito 

alimentar, que englobaria os meses de junho a outubro de 2018, no valor 

de R$1.210,89, o comprovante juntado aos autos indica o depósito no 

valor de R$900,00.

Por isso, ante a divergência de valores, antes de prolatar sentença 

extintiva, prudente a oitiva da parte exequente sobre a quitação da dívida.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte autora, através de seu advogado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se informando se houve o pagamento integral 

do débito alimentar, requerendo o que entender de direito;

a. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a parte-autora 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, 

informando se houve ou não a quitação da dívida, ressaltando que o 

silêncio importará em extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC;

2. Após, VISTAS ao Ministério Público;

3. Em seguida, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82897 Nr: 2873-57.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:23691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DEFERE-SE o requerimento da parte-autora.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. SOLICITAR a devolução da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de Juína (ref. 08), posto que já cumprida, conforme certidão juntada pela 

parte autora, mas não devolvida/juntada aos autos;

2. CITAR o executado por meio de CARTA PRECATÓRIA, nos termos do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito exequendo com os acréscimos legais, a serem 

depositados na conta bancária da representante do exequente ou, no 

mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, consignando que poderá ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada sua prisão civil por até 03 (três) meses (art. 528, §3º, 

do CPC);

a. Atentar-se aos novos endereços indicados na petição de ref. 13.

3. Havendo manifestação no sentido de impossibilidade de pagamento, 

VISTAS à parte-autora e ao Ministério Público (caso não coincidentes);

4. Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, conclusos para 

análise da possibilidade de decretação de prisão civil;

5. Comprovando o pagamento, conclusos para sentença de extinção.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68729 Nr: 665-71.2016.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRCDC, SDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:21917/O, VEREDIANA BIELCK DE OLIVEIRA - OAB:23.687/O

 Ante o exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos feitos na Inicial, 

deferindo-se a adoção pleiteada pela parte-autora:Em razão disso, 

DETERMINA-SE;a.CANCELAMENTO do registro civil original do adotando, 

com abertura de novo registro;b.INSCRIÇÃO dos nomes dos adotantes 

como pai e mãe e os de seus ascendentes como avós;c.NÃO PODERÁ 

constar nas certidões do competente ofício qualquer observação sobre a 

origem do ato;[...] Transitada em julgado, EXPEÇA-SE MANDADO AO 

REGISTRO CIVIL para os fins necessários, arquivando-se com as cautelas 

de estilo.Intimar. Cotriguaçu/MT, 07 de dezembro de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60638 Nr: 375-95.2012.811.0099

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DA SILVA BECKER, JOANA DARK DA SILVA 

LEOPOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSEMIR ENÉIAS BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, RANMAR SANTYAGO A. AMORIM - 

OAB:21.910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o documento de substabelecimento juntado, DEFERE-SE o 

pleito de fl. 64, devendo ser retificada a capa dos autos.

 Ademais, tendo em vista que Tatiane encontra-se representada 

processualmente (fl. 65), à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos ao Setor Distribuidor para retificar a capa dos autos, 

devendo constar Tatiane da Silva Becker como REQUERENTE e Ranmar 

Santyago A. Amorim como seu ADVOGADO;

2. INTIMAR a inventariante para que se manifeste quanto ao teor das fls. 

31/35 (art. 620, IV, “f”, do CPC), bem como das fls. 40/41, retificando as 

primeiras declarações, conforme já determinado à fl. 61;

3. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 08 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85021 Nr: 4066-10.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, BERTÉ FLORESTAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JUNIOR BERNARDO, JOSIEL DA SILVA 

STRUTT, VALDOMIRO COSTA RODRIGUES, DANIEL JOSE DA COSTA, 

OZIAS ALVES DOS SANTOS, JOSMAR DA SILVA STRUTT, WESLEY DA 

SILVA SANTOS E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secreteria possa dar cumprimento ao ato depreacado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26809 Nr: 2143-03.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.V.N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA. (MADEIRAS JOVAN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha o valor do 

oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ( fls. 78), por meio do 

sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12979 Nr: 52-42.2002.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS E LAMINADOS JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte-exequente para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme despacho de fls. 44/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60558 Nr: 295-34.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S.A., LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099, 

JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para, querendo, 

apresentar Impugnação às Contestações no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34953 Nr: 1371-64.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEIDE SILVANA DA SILVA, Cpf: 

66439272268, Rg: 1963086-7, Filiação: José Silvano da Silva e Maria de 

Fátima da Silva, data de nascimento: 18/08/1980, brasileiro(a), natural de 

Santa Helena-PR, solteiro(a), doméstica. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação da parte autora conforme sentença abaixo 

transcrita..

Sentença: S E N T E N Ç AVistos em correição.I RELATÓRIOTrata-se de 

petição denominada “Ação de execução de alimentos” ajuizada por 

Adreina da Silva Pereira, representada por sua genitora Cleide Silvana da 

Silva, contra Valdecir Francisco Rodrigues Pereira.Durante o trâmite 

processual, o executado realizou o pagamento integral do débito 

alimentar.Determinada a intimação da parte-exequente para se manifestar 

quanto à notícia de quitação do débito alimentar, não foi possível localizar 

seu atual endereço.É o necessário a ser destacado.II 

FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOTendo em vista o cumprimento integral da 

obrigação, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Deixa-se de 

remeter os autos ao Ministério Público, considerando a maioridade atingida 

por ADREINA (14.04.2018).CONDENA-SE o executado ao pagamento das 

despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC).III 

DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIACiência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos 

com as cautelas de estilo.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 07 de dezembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32792 Nr: 921-58.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO WEIAND - Vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARNO WEIAND - VULGO "POLACO", 

Cpf: 58161023115, Rg: 916.896, Filiação: Valdemar Weiand e Ivone 

Weiand, data de nascimento: 07/06/1966, brasileiro(a), natural de Três 

Passos-PR, convivente, carpinteiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, CONDENANDO 

ARNO WEIAND quanto à infração penal do art. 33, “caput”, da Lei 

11.343/06. IV DOSIMETRIA DA PENAPassa-se, nos termos dos arts. 59 e 

68, ambos do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.4343/06, à dosimetria da 

pena a ser aplicada. IV.1 QUANTO AO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI 

11.343/06Do art. 42 da Lei 11.343/06, extrai-se o seguinte:Art. 42.O juiz, 

na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto 

no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do 

produto, a personalidade e a conduta social do agente.E aí se passa ao 

art. 59 do Código Penal:Fixação da penaArt. 59 - O juiz, atendendo à 

culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem 

como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:I - as 

penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, 

dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa da liberdade 

aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.Especificando-se, o que 

se tem é:1.Circunstâncias: Valoração negativa, pois: a.Natureza: cocaína 

é tida como uma droga com grau alto de nocividade. Valoração 

desfavorável. Reconhece-se ser desfavorável, porém não será aqui 

valorada, isso por se tratar de critério relacionado à causa de diminuição 

de pena (art. 33, §4º, da Lei 11.343./06), evitando-se o “bis in idem” (STF, 

ARE 666.334 e STJ, HC 236.486).b.Quantidade: 14g em duas porções é 

quantidade REDUZIDA em cenário de tráfico de drogas. Valoração neutra. 

2.Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito 

quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o 

processo. Valoração neutra.3.Conduta social: não há notícia de que faça 

algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia 

aportada no sentido de ser negativo o comportamento. Valoração 

neutra.4.Culpabilidade: nada que deva exasperar ou diminuir a pena. 

Valoração neutra.5.Antecedentes: não há registro juntado quanto a 

antecedentes. Reconhecem-se os bons antecedentes, porém não serão 

aqui valorados por se tratar, a circunstância, de causa especial de 

diminuição de penal (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), evitando-se o “bis in 

idem”;6.Motivos: a vantagem financeira é o provável, não merecendo 

valoração negativa por ser inerente à lógica do tipo. Valoração 

neutra.7.Consequências: não há cenário que intensifique a necessidade 

de reprimenda quanto a tais aspectos. Valoração neutra.8.Comportamento 

da vítima: descabida a análise à espécieConsiderando tudo isso, 

atentando-se ao conteúdo do art. 42 da Lei 11.343/06, mantém-se a pena 

no mínimo, 05 anos de reclusão. Não há atenuantes. Não há 

agravantes.Imprescindível a análise do art. 33, §4º, da Lei 

11.343/06:§4oNos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as 

penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,desde que o 

agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades 

criminosas nem integre organização criminosa. O réu é primário e com 

bons antecedentes. Em que pese a natureza das drogas, não houve 

comprovação de que integra organização criminosa, tampouco que se 

dedique (o que sugere não-eventualidade) às atividades criminosas. 

Assim, faz jus à redução. Tormentosa a questão do quantum de redução, 

vale dizer, quais os critérios balizadores da redução. Fala-se em 

quantidade e natureza da droga (STJ, HC 378296), o que denota a 

relevância das circunstâncias. Concorda-se com este raciocínio, devendo 

ser feita a análise da natureza/quantidade, atentando-se para o fato de 

terem sido utilizadas as duas ou apenas uma delas na fixação da 

pena-base. Neste ponto, estabelece-se o seguinte método:i.Sendo as 

duas desfavoráveis ou favoráveis: apenas uma será usada na fixação da 

pena-base, reservando-se a outra para este momento;ii.Havendo 

oposição (favorável/desfavorável), ambas serão utilizadas neste momento 

(art. 33, §4º, da Lei 11,343/06). No presente caso, o que se tem é UMA 

circunstância negativa (natureza). Tendo em vista a quantidade (BAIXA), 

como a previsão é 2/3 a 1/6, DEFINE-SE A REDUÇÃO EM 1/5, chegando-se 

ao patamar de 4 anos de reclusão.Não há causa de aumento.Assim, 

FIXA-SE A PENA DEFINITIVA em 04 ANOS DE RECLUSÃO e 400 dias-multa 

(reduzida na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um 

equivalente a 1/15 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (renda 

aproximada do condenado de 2 salários mínimos por mês). Quanto à 
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DETRAÇÃO (art. 387, §2º, do CPP), verifica-se que o condenado ficou 

preso do dia 22/07/2009 até 13/01/2010, o que significa o tempo de 04 

meses e 22 dias, não alterando a fixação de regime.Por força do art. 33, 

§3º, “C”, do Código Penal, CONSIDERANDO-SE O “QUANTUM” 

PÓS-DETRAÇÃO, estabelece-se o REGIME ABERTO para início de 

cumprimento da pena. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código 

Penal, já que a pena não é superior a 4 anos, não houve violência ou 

grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e as 

circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) não são desfavoráveis a ponto de 

impedirem o benefício, SUBSTITUI-SE a pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à 

comunidade, pelo prazo a ser estipulado em audiência (inclusive com 

análise da possível detração) e a outra de prestação pecuniária, 

consistente no pagamento de um salário mínimo. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – 

À SECRETARIACONDENA-SE o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Não havendo vítima certa e por não ter havido discussão 

sobre o assunto, deixa-se de condenar o réu ao pagamento de valor 

mínimo a título de indenização civil. Devem ser tomadas as providências 

necessárias para a INCINERAÇÃO do entorpecente apreendido, caso já 

não efetivada pela Polícia, conforme art. 50, §4º, da Lei 11.343/06. A partir 

do parágrafo único do art. 243 da CF, bem como dos arts. 62 e 63, ambos 

da Lei 11.343/06, fundamental frisar que o caso é de perdimento do 

dinheiro encontrado com o condenado, mais especificamente 

R$110,00.Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.À CONTADORIA para 

calcular custas, demais despesas processuais e valor da pena de multa 

monetariamente corrigida;2.Quanto à PENA DE MULTA, proceder de 

acordo com o art. 686 do CPP e arts. 1598 e ss. da CNGC;3.Proceder à 

formação de AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, com a expedição de guia 

definitiva (ou provisória, conforme for), encaminhando conclusos para fins 

de especificação do cumprimento da pena (admonitória, local de 

cumprimento, etc.);4.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e 

às demais indicadas no art. 1453 da CNGC;5.REMETER À SENAD relação 

dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, 

solicitando à SENAD providências para a entrega (art. 63, §4º, da Lei 

11.343/06);6.VERIFICAR a existência de armas, objetos e veículos 

apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, os autos 

conclusos;7.Após, arquivar com as baixas e cautelas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.Publicar. Intimar (quanto ao acusado, por Edital, já que 

em local desconhecido).Cotriguaçu/MT, 25 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 07 de dezembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34041 Nr: 461-37.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDS, GSLDS, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE - 

OAB:20346-A

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que tome ciência da 

Sentença de fls.98.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34945 Nr: 1363-87.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ruiz de Lima - 

OAB:31641, Cíntia

 Gohda Ruiz de Lima Umehara - OAB:126707

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61758 Nr: 148-71.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para a oitiva da vítima Giseli Ponce de 

Jesus e das testemunhas arroladas pela acusação, Leandro Martins dos 

Santos e Orlando Matiazzo, para o DIA 27 DE ABRIL DE 2016, ÀS 16H.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de RONDONÓPOLIS/MT, para 

que se proceda ao interrogatório do acusado Júlio Cesar da Silva 

Medeiros, atentando-se para o endereço informado à fl. 64-verso e aos 

telefones informados à fl. 73.

Justifico a data em razão do período correicional.

 Intimem-se o acusado, a defesa, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82257 Nr: 2499-41.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO, 

FERNANDA MARIA GUITTI AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 214.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defere-se o requerimento da parte-autora, bem como do Oficial de Justiça.

Informar ao Deprecante sobre o atual contexto.

Após, aguardar indicativo para cumprimento, remetendo o Mandado (se 

possível) para os mesmos Oficiais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79725 Nr: 830-50.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueline Araújo Escobar - 

OAB:OAB/SP 294.796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Romagnoli 

Pires - OAB:OAB/SP 171.736

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR PESSOALMENTE a 

requerida, isso para fins de depoimento pessoal (pleito do requerente). 

OBS.: Deverá trazer o adolescente João Pedro Moraes Ribeiro Lopes para 

seu depoimento pessoal (pleito do Ministério Público e do 

requerente);2.EXPEDIR Carta Precatória para a Comarca de Assis/SP, isto 

para que procedam às oitivas das seguintes testemunhas:a.APARECIDA 

LIMA CAMPANA: Rua XV de Novembro, n. 826, Centro;b.REGINA MARCIA 

TOTTI: Rua Fernão, n. 827, Centro;c.MARINA DA SILVA SIAN ANDRIOLO: 

Rua Tiradentes, n. 330;d.JUSCILENE ROLIM DO VALE: Rua Osvaldo Cruz, 

n. 333, Centro;e.URANDI BARCHI: Rua Alípio Correia Neto, n. 332, Vila 

Tênis Clube.3.CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer 

à audiência.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 83748 Nr: 3336-96.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

DEFERIDA as gratuidades “da justiça”, embora compitam à parte-autora o 

pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).

CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas pro rata (art. 90, §2, 

do CPC). Todavia, DEFERE-SE as gratuidades “da justiça”, ficando 

suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do 

CPC).

Nomeada como Defensora Dativa, fixam-se como honorários advocatícios 

à advogada SARA TONEZER OAB/MT n° 9.074/A, o valor de 04 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve o presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).

Nomeado como Defensor Dativo, fixam-se como honorários advocatícios 

ao advogado MATEUS GONÇALVES DA SILVA OAB/MT n° 23.384, o valor 

de 01 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve o 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Saem os presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29478 Nr: 558-42.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO BAUDSON - Vulgo "Alemão da Tut", 

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - Vulgo "Zé da Farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos...

Tendo em vista o requerimento da defesa, REDESIGNA-SE audiência para 

o dia 11/02/2019, às 15h30min, ocasião em que será realizado o 

interrogatório do réu e a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa.

À SECRETARIA para:

1. CUMPRIR itens “2 e 3” da decisão de fl. 244/245;

2. Após, conclusos.

Sai a Defesa intimada deste despacho.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-14.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos... Trata-se de documento em que as “partes” pleiteiam a 

homologação de acordo quanto a divórcio e partilha de bens. Ocorre que o 

assunto tratado, levando-se em conta a causa de pedir e o próprio pedido, 

não está na mira da competência dos Juizados Especiais Cíveis, como se 

nota dos seguintes dispositivos da Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as 

enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação 

de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens 

imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. [...] §2º 

Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de 

natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e 

também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 

capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Não se 

desconhece entendimento no sentido de que acordos versando sobre tais 

assuntos poderiam ser homologados nos Juizados, “ex vi” do art. 57 da 

Lei 9.099/95, porém se entende que a expressão “qualquer natureza” ali 

indicada abranja qualquer natureza dentre as de competência dos 

Juizados, não podendo haver vedação da matéria. Ante o exposto, 

conclui-se pela INCOMPETÊNCIA destes Juizados para a análise. Por força 

da economia processual, há necessidade de distribuição na Vara Única, 

desde que contra isso não se oponham as partes. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR os autores; 2. Preclusa a decisão, 

inexistindo manifestação, DISTRIBUIR o feito na Vara Única. 

Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2017. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-14.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARLI DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos... Trata-se de documento em que as “partes” pleiteiam a 

homologação de acordo quanto a divórcio e partilha de bens. Ocorre que o 

assunto tratado, levando-se em conta a causa de pedir e o próprio pedido, 

não está na mira da competência dos Juizados Especiais Cíveis, como se 

nota dos seguintes dispositivos da Lei 9.099/95: Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as 

enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação 

de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens 

imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. [...] §2º 

Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de 

natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e 

também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e 

capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Não se 

desconhece entendimento no sentido de que acordos versando sobre tais 

assuntos poderiam ser homologados nos Juizados, “ex vi” do art. 57 da 

Lei 9.099/95, porém se entende que a expressão “qualquer natureza” ali 

indicada abranja qualquer natureza dentre as de competência dos 

Juizados, não podendo haver vedação da matéria. Ante o exposto, 

conclui-se pela INCOMPETÊNCIA destes Juizados para a análise. Por força 

da economia processual, há necessidade de distribuição na Vara Única, 

desde que contra isso não se oponham as partes. Por isso, à 

SECRETARIA para: 1. INTIMAR os autores; 2. Preclusa a decisão, 

inexistindo manifestação, DISTRIBUIR o feito na Vara Única. 

Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2017. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11138 Nr: 980-47.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Juscimeira Ltda - 

Sicredi Vale do São Lourenço
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Renato Coutinho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 Autos nº 980-47.2009.811.0034

Código 11138

VISTOS ETC,

 A presente execução encontrava-se suspensa em razão do acordo 

realizado entre as partes às fls. 187/189, até que a parte exequente 

informou o integral pagamento da divida e requereu a liberação das 

penhoras realizadas e expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis local para deixar de proceder a reversão do imóvel de matrícula 

5.264 (fl. 179).

DEFIRO EM PARTE os pedidos nos seguintes termos:

Quanto à baixa das penhoras vejo que o pedido encontra-se prejudicado, 

tendo em vista que não chegou a ser realizada penhora no feito, embora 

determinada às fls. 158/161, já logo após foi interposto Agravo de 

Instrumento (fls. 166/180) e depois as partes compuseram (fls. 187/189).

Por outro lado, DETERMINO o cancelamento da reversão de propriedade 

solicitada por meio do ofício de fl. 206, devendo ser oficiado ao CRI de 

Dom Aquino/MT para proceder com a diligência em 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 06 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11137 Nr: 979-62.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Juscimeira Ltda - 

Sicredi Vale do São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Juarez Santos, Valmir 

Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT, Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 Autos nº 979-62.2009.811.0034

Código 11137

VISTOS ETC,

A presente execução encontrava-se suspensa em razão do acordo 

realizado entre as partes às fls. 147/149, até que transcorrido o prazo 

para seu cumprimento, oportunidade em que a exequente informou o 

integral pagamento da divida e requereu a liberação das penhoras 

realizadas e a baixa das averbações premonitórias nas matrículas nº 6929 

e 9331 (fl. 179).

DEFIRO os pedidos nos seguintes termos:

Quanto à baixa da averbação da penhora de fl. 132, DETERMINO que seja 

oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT para 

proceder com a diligência em 15 (quinze) dias.

Por outro lado, considerando que a parte exequente descumpriu com seu 

dever de providenciar o cancelamento da averbação premonitória do 

imóvel de matrícula nº 9331 após a penhora de bem suficiente para cobrir 

a dívida (o imóvel de matrícula nº 6929 – penhorado à fl. 133), nos termos 

do artigo 828, §2º, do CPC, podendo inclusive gerar o direito de 

indenização ao executado nos termos do §5º do mesmo dispositivo, 

DETERMINO a baixa da averbação premonitória realizada na matrícula nº 

9331 com fulcro no §3º do referido artigo.

Quanto ao imóvel de matrícula nº 6929, como a penhora caíra sobre ele, 

em tese não havia o dever do credor de baixar a averbação premonitória 

naquele momento, contudo, após o pagamento integral da dívida, deveria o 

credor proceder com a diligência, de maneira que quanto a este imóvel 

também descumpriu com seu dever, podendo inclusive gerar o direito de 

indenização ao executado nos termos do §5º do mesmo dispositivo. 

Assim, também DETERMINO sua baixa com fulcro no §3º do referido artigo.

Portanto, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT 

para baixar as averbações premonitórias em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 06 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49731 Nr: 2048-51.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE BERNARDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA e 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC.Assim, CONDENO a requerente ao pagamento de custas, 

taxas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% do valor da causa, nos moldes do artigo 85, caput e §2º, do CPC, 

contudo a EXIGIBILIDADE DESTAS OBRIGAÇÕES FICARÃO SUSPENSAS 

nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, considerando que a 

requerente é beneficiária da assistência jurídica gratuita.Transitada em 

julgado, arquive-se.Publique-se. Registre. Intimem-se. Cumpra-se.Dom 

Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48007 Nr: 1356-52.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, Valdécio Luiz da Costa, 

FABRÍCIO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15345, 

RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 “Vistos etc. I – Indefiro a contradita da testemunha Maria de Souza, passo 

a qualifica-la e prestar seu compromisso em dizer somente a verdade, sob 

pena de responder pelo crime de falso testemunho. Defiro a dispensa das 

testemunhas Joaquim e Jascs. II - Considerando que neste ato foram 

inquiridas as testemunhas arroladas, e, não havendo requerimento de 

diligências pelas partes, ENCERRO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. III - 

Tendo em vista o requerimento formulado pelas partes, converto as 

alegações finais em razões finais escritas. Assim, abra-se VISTA dos 

autos ao Ministério Público, e após intime-se a parte requerida para 

apresentar razões finais escritas pelo prazo de 10 (dez) dias. III - Após 

façam-me os autos conclusos. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56094 Nr: 1534-64.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de ref. 27, designo nova audiência de conciliação para 12 

de fevereiro de 2019, às 13h30.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40616 Nr: 262-06.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZDORM, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de ref. 89, ao Distribuidor para atualização do débito 

exequendo.

Com a juntada, INTIME-SE o executado para pagar o débito corrigido, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de pagá-lo em 15 (quinze) 

dias, acrescido das custas de houver (art. 523, caput, CPC).

Advirta-se o executado que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme 

previsão do § 1º, do art. 523 do CPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, CPC), e oficie-se o Cartório do 2º Ofício desta Comarca 

para promover o protesto, bem assim os órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA para negativação do nome do requerido, 

encaminhando-se em anexo aos respectivos ofícios a serem expedido, 

cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, bem assim, cópia da 

planilha do débito atualizado para constar no protesto, devendo ser 

informado a este juízo o cumprimento desta determinação.

Intime-se o executado de que os Embargos poderão ser oferecidos em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos art. 525 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 05 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54301 Nr: 632-14.2018.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO JOSÉ CURSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 632-14.2018.811.0034.

Código. 54301.

 VISTOS.

Tendo em vista que o requerido foi citado por edital, sem, contudo, 

manifestação nos autos. Assim, ante a ausência da defensoria pública 

nesta urbe, nomeio como sua curadora especial a Dra. Girlene Luiza 

Dourado Garcia – OAB/MT 23995/O, a qual deverá ser intimada desta 

nomeação, bem como para apresentar contestação.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final e de acordo com os 

serviços prestados, sem prejuízos para a curadora nomeada.

Determino ainda, que se proceda a intimação da Advogada do autor, para 

que se manifeste acerca da Certidão do Oficial de Justiça de Ref. 37, a 

respeito da certidão negativa do Confinante Jecilo Silva dos Santos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57727 Nr: 2210-12.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino a 

baixa/exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no 

que tange ao débito em discussão no feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como se abstenha de incluí-los novamente nos respectivos órgãos, 

sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).Por 

outro lado, DESIGNO audiência de conciliação entre as partes, a ser 

realizada pela conciliadora do Juízo no dia 22 de janeiro de 2018, às 

14h30.Cite-se a requerida, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, 

para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no §1º, do artigo 335, do já citado Diploma 

processual.Havendo desinteresse na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §§ 5º e 6º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 07 

de dezembro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 1292-08.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovania Ferreira dos Santos, Espólio de Josefa Maria 

Ferreira, Jonas Ferreira, Marcelino Ferreira, Idemário Ferreira, Josué 

Ferreira, Simone Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1292-08.2018.811.0034.

 Código 55577

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por GEOVANIA FERREIRA DOS 

SANTOS, JONAS FERREIRA, MARCELINO FERREIRA, IDEMÁRIO 

FERREIRA, JOSUÉ FERREIRA e SIMONE FERREIRA DOS SANTOS, em face 

de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minudente análise dos autos, exsurge-se que apesar de 

haver requerimento de gratuidade de justiça, não há documentos que, 

porventura, atestem eventual hipossuficiência da autora, importante 

salientar, que não possui aos autos procuração e documentos pessoais 

dos outros 05 (cinco) filhos da segurada.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado códex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos, procuração e documentos pessoais dos 

outros 05 filhos da segurada, bem como, documentos que atestem a 

hipossuficiência alegada, sob pena de cancelamento da distribuição ou 

indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 07 de Dezembro de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50629 Nr: 2488-47.2017.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO - OAB:392020, 

Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:182.514, Marcus Vinícius 

Gregório Mundim - OAB:14235, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959, 

Vivian Behningt Manzi - OAB:329.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2488-47.2017.811.0034.

Código 50629

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da Parte Autora de Ref. 52.

Assim, cite-se a parte Requerida no endereço informado pelo requerente 

(ref. 52).

 Postergo a análise do pedido de citação por hora certa, considerando que 

o último endereço diligenciado (ref. 51) foi diverso do endereço informado 

ulteriormente pelo autor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55144 Nr: 1067-85.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B

 “Vistos, etc.

 1. Defiro a dispensa das testemunhas. Tendo em vista que neste ato 

foram inquiridas as testemunhas presentes e ao interrogatório da 

denunciada, não houve requerimento de diligencia pelas partes, encerro a 

instrução processual.

2. Abra-se vistas ao MPE e a Defesa, para apresentar memoriais finais 

escritos, no prazo legal, de acordo como art. 403, §3º do CPP. Após, 

conclusos para sentença.

 3. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 57146 Nr: 1954-69.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celestino Rodrigues de Moraes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499

 “Vistos, etc.

1. Tendo em vista que o objeto da deprecada foi integralmente cumprido, 

devolva-se à comarca de origem, com os cumprimentos deste juízo.

 2. Proceda-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32991 Nr: 1653-98.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milena Fernanda Bezerra Cardoso Duarte, 

Rangel Aparecido Souza Ribeiro, Mayke Kennydi Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, Saulo Vinicius de Moraes - OAB:19046

 3. Assim, ANTE O EXPOSTO, em razão da prescrição dos crimes 

tipificados nos artigos 163, III e 210, ambos do Código Penal, com 

fundamento nos arts. 107, inciso IV c/c o 109, inciso IV e 115, todos do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MILENA FERNANDA 

BEZERRA CARDOSO DUARTE, RANGEL APAREIDO SOUZA RIBEIRO e 

MAYKE KENNYDI TEIXEIRA DA SILVA.Intimem-se as partes.Ciência ao 

Ministério Público.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Dom Aquino/MT, 07 de 

dezembro de 2018. Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12593 Nr: 267-04.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezi Barbosa de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, que os autos encontram-se com vista 

para que tome ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, 

e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54486 Nr: 692-84.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josair Jeremias Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de Ação movida por Josair Jeremias Lopes em desfavor de INSS, 

ambos qualificados nestes autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita, determinou-se a 

intimação do requerente para recolher as custas judiciais.

Devidamente intimado, o requerente manteve-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58216 Nr: 2406-79.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 
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assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 2424-03.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Luciano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Dom Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 3064-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDEMAR MORAIS DOS REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Exibição movida por Neidemar Morais dos Reis Silva 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda.-ME, ambos qualificados nestes 

autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita, determinou-se a 

intimação do requerente para recolher as custas judiciais.

Devidamente intimado, a requerente manteve-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31422 Nr: 163-41.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO Advogado do réu, que os 

autos encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a 

este Juízo, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53709 Nr: 371-49.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFdL, MVSG, MHSGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VINICIUS DE MORAES - 

OAB:19046/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.29 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 1769-31.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramitan Faria Cassiano 

Jorge de Carvalho - OAB:18.850, Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, intimo os advogados de defesa 

para que em 05 (cinco) dias apresente seus memoriais finais (art.403 §3º 

CPP).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 221-39.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdL, MGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 
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NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.49 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 221-39.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdL, MGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que compareceu nesta Secretaria da Vara Única, a 

Parte Autora Domingas França de Lucena, Informando que a Parte 

Devedora quitou os débitos em atraso e informa outrossim, que a Parte 

devedora não pagou a Pensão Alimentícia de mês de Outubro, Novembro e 

dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 552-84.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA RICALDE ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão de ref.81 e para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57944 Nr: 2306-27.2018.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EAS, DLPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCPV, WFAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

 Prazo: 20 Dias

AUTOS N.º 2306-27.2018.811.0034

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Edinalva 

Almeida Sousa e Davi Lucas Passos Campos

PARTE RÉ: MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA e WILLIAN FERNANDO 

ALMEIDA CAMPOS

CITANDO(A, S): Requerido(a): MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA, Cpf: 

Filiação: Josimar da Costa Vieira e Janaina Iara dos Passos, brasileiro(a), 

Endereço: Bar da Poconeana Próximo Ao Zero Grau Conveniência, Bairro: 

Centro Oeste, Cidade: Primavera do Leste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/11/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, caso queira, 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, na 

defesa do interesse da criança DAVI LUCAS PASSOS CAMPOS, 

brasileiro, menor incapaz, nascido em 19/09/2016, filho de Willian 

Fernando Almeida Campos e Monick Camilly Passos Vieira, com fulcro no 

artigo 201, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90) vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO LIMINAR contra a genitora Sra. 

MONICK CAMILLY PASSOS VIEIRA, brasileira, filha de Josimar da Costa 

Vieira e Janaina Iara dos Passos, podendo ser localizada no Bar da 

Poconeana, situado no bairro Centro Oeste, próximo ao Zero Grau 

Conveniência, cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, e; contra o 

genitor Sr. WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, brasileiro, filho de 

Zenilton Ferreira Campos e Edinalva Almeida Sousa, atualmente recolhido 

na Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT, situada na Rua dos Cravos, 

nº 51, Parque Eldorado, Primavera do Leste/MT, CEP nº 78850-000, pelos 

motivos a seguir expendidos: 1. DOS FATOS Conforme depreende-se de 

termo de declarações da Sra. Edinalva Almeida Souza, avó paterna da 

criança Davi Lucas Passos, o no dia 02 de junho de 2017, o Conselho 

Tutelar da Criança e do Adolescente da Cidade de Poxoréu/MT por meio de 

Termo de Responsabilidade deixou o menor sob sua responsabilidade 

para cuidar, zelar e proteger. Como se vê, consta no referido termo de 

declaração que após uma semana da entrega da criança para a avó 

paterna, os seus pais foram presos na cidade de Primavera do Leste/MT 

portando drogas, ficaram presos pelo período de 06 (seis) meses e no dia 

07 de fevereiro de 2018, foram liberados mediante a utilização de 

tornozeleiras eletrônicas. Conforme relatos, no dia 04 de outubro de 2018, 

o Sr. Willian Fernando Almeida Campos foi preso novamente na cidade de 

Primavera do Leste/MT, bem como no que tange a Sra. Monick Camilly 

Passos Vieira está em liberdade, porém foragida, pois retirou sua 

tornozeleira eletrônica. De acordo comas declarações prestadas, existe 

Mandado de Prisão em aberto contra a Sra. Monick Camilly Passos Vieira, 

mas até a presente data ainda não foi presa apesar de ter sido vista no 

Bar da Poconeana, situado no bairro Centro Oeste, próximo ao Zero Grau 

Conveniência, na cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT. Por 

derradeiro, observa-se as informações de que o Sr. Willian Fernando 

Almeida Campos encontra-se preso na Unidade Prisional de Primavera do 

Leste/MT. Lado outro, a avó paterna Edinalva Almeida Sousa compareceu 

nesta Promotoria de Justiça manifestando o interesse em regularizar a 

guarda do menor Davi Lucas Passos Campos. Assim, presta-se a 

presente para regularizar a guarda de fato da criança Davi Lucas Passos 

Campos, concedendo-a para a avó paterna, Sra. Edinalva Almeida Sousa. 

2. DO DIREITO O artigo 33, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a questão de guarda, 

vejamos: “Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se 

a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, 

fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou 

suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 

direito de representação para a prática de atos determinados. § 3º A 

guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para 

todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciário.” A 

jurisprudência pátria entende que ao ser concedida a guarda, devem ser 

observados, em primeiro lugar, o interesse do menor, senão vejamos: 

CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA JUDICIAL PREVALECE O INTERESSE DA MENOR. 

Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o 

interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar 

seu bem estar, físico e moral, sob a guarda de pais ou de terceiros . (Resp 

nº 686.709 PI – 3ª Turma do STJ - Relator Ministro Humberto Gomes de 

Barros). Neste caso, conforme relatado por meio de Termo de 

Declarações da Sra. Edinalva Almeida Sousa, seu neto Davi Lucas Passos 

Campos lhe foi entregue pelo Conselho Tutelar da Criança e do 

adolescente de Poxoréu/MT mediante Termo de Responsabilidade para 

cuidar, zelar e proteger o menor. Sendo assim, é necessário que o menor 

permaneça vivendo e convivendo em ambiente saudável, sob a guarda da 

avó paterna, Sra. Edinalva Almeida Sousa, que lhe fornece carinho, 

educação e cuidados diários há mais de 01 (um) ano. Como salienta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever dos pais a guarda de seus 

filhos menores de dezoito anos, contudo, na ausência destes, pode o 

menor ser colocada em família substituta, para fins de adoção, tutela ou 

guarda. Deste modo, considerando que o objetivo da guarda é proteger a 

criança ou o adolescente, e, considerando, ainda, a impossibilidade dos 

pais de exercer tal atribuição, é necessário que alguém o represente e lhe 

assista em todos os atos da vida civil, provendo-lhe carinho, atenção, 

amor, educação e alimentação. Por derradeiro, o genitor do menor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 813 de 975



encontra-se preso na Unidade Prisional de Primavera do Leste/MT, bem 

como a genitora encontra se foragida, sendo necessário o ajuizamento da 

presente ação para preservar os interesses do infante. 3. DOS PEDIDOS 

Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça signatário, requer: a) A concessão 

liminar, inaudita altera pars, da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, 

deferindo-se a guarda provisória do menor Davi Lucas Passos Campos 

(02 anos de idade) à avó paterna, Sra. Edinalva Almeida Sousa, residente 

e domiciliada na Rua Manoel Pereira, nº 03, bairro Ferreira Mendes, neste 

município, telefone nº (66) 9 9691-6171; b) Após a apreciação da medida 

liminar, seja designada audiência para oitiva dos genitores do menor, bem 

como da detentora da guarda provisória; c) A citação dos requeridos para 

apresentação de contestação; d) A realização de estudo psicossocial na 

residência da requerente; e) Ao final, seja JULGADA TOTALMENTE 

PROCEDENTE a presente demanda regularizando a guarda de fato do 

menor Davi Lucas Passos Campos à avó paterna, Sra. Edinalva Almeida 

Sousa. O Ministério Público atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), para fins de alçada. Dom Aquino/MT, 08 de novembro de 2018. 

ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR Promotor de Justiça

DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda com pedido liminar 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em defesa dos interesses 

da criança DAVI LUCAS PASSOS CAMPOS, em favor da avó paterna Sra. 

EDINALVA ALMEIDA SOUSA e em desfavor de MONICK CAMILLY 

PASSOS VIEIRA e WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Em síntese, o Parquet 

aduz que no dia 02/06/2017, o conselho tutelar da Criança e do 

Adolescente da Cidade de Poxoréu/MT por meio de Termo de 

Responsabilidade deixou o menor sob a responsabilidade da avó paterna 

da criança para cuidar, zelar e proteger, uma vez que os pais do infante 

foram detidos na cidade de Primavera do Leste/MT portando drogas, 

ficando presos pelo período de 06 (seis) meses, sendo liberados 

posteriormente. Em 04/10/2018 o genitor do menor foi preso novamente na 

comarca de Primavera do Leste/MT e a genitora encontra-se foragida, pois 

retirou a tornozeleira eletrônica. Assim, o MPE ingressou com a presente 

ação requerendo a concessão liminar de guarda provisória da criança à 

avó paterna Sra. EDINALVA ALMEIDA SOUSA. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Inicialmente, PROCESSE-SE O FEITO EM SEGREDO DE 

JUSTIÇA como determina o art. 189, inciso II, do CPC. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, 

RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. Sendo assim, passo ao pedido liminar de 

guarda provisória. Observo que a criança encontra-se nos primórdios de 

sua vida e desenvolvimento, em um período denominado “primeira 

infância”, onde se encontram inseridos os indivíduos entre 0 e 6 anos. 

Para demonstrar a importância desta fase, cito trecho de texto 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde acerca do tema: A primeira 

infância constitui provavelmente o melhor investimento social existente, 

pois é de 0 a 6 anos de idade que a criança estabelece a arquitetura 

cerebral que lhe permitirá aprender, sentir, relacionar-se, comportar-se e 

desenvo l ve r - se  ao  l ongo  da  v i da .  ( d i spon í v e l  e m : 

http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-crianca/acoes- e 

programas/desenvolvimento-da-primeira-infancia, acessado às 18h22). 

Denoto que o fato descrito em inicial é prejudicial à criança, demonstra a 

negligência dos genitores, estando este, portanto, sob os cuidados da avó 

paterna. Evidentemente, a conduta encontra-se dissonante com os direitos 

e garantias fixados no ECA, pois o diploma tem como escopo assegurar 

às crianças e adolescentes todas as oportunidades e facilidades para o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade (art. 3º) e prevê o direito ao respeito, o qual consiste 

na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral (art. 17), dentre 

outros. Desta forma, o risco que a conduta inadequada dos genitores trás 

ao desenvolvimento da criança deve ser imediatamente obstado, 

sobretudo considerando tratar-se de indivíduo em intenso 

desenvolvimento, conforme acima explanado. Portanto, DEFIRO a medida 

liminar pleiteada CONCEDENDO a guarda provisória de DAVI LUCAS 

PASSOS CAMPOS a sua avó paterna Sra. EDINALVA ALMEIDA SOUSA. 

DETERMINO que a equipe multidisciplinar do Juízo realize estudo 

psicossocial na residência da avó paterna, assim, OFICIE-SE a equipe 

multidisciplinar, devendo apresentar relatório minucioso no prazo de 15 

(quinze) dias. Desde já, considerando que o genitor encontra-se detido na 

cadeia de Primavera do Leste/MT e a genitora encontra-se foragida, deixo 

de designar audiência de conciliação. CITEM-SE os requeridos para, caso 

queiram, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Estando a 

requerida em local incerto e não sabido, cite-se por edital com prazo de 20 

(vinte) dias. Em se tratando de réu preso revel, bem como em caso de réu 

citado por edital, o artigo 72, inciso II, prevê que deverá ser nomeado 

curador especial. Assim sendo, mediante a ausência da Defensoria 

Pública, e, havendo necessidade de curador especial, NOMEIO desde já 

como curador especial a Dra. Valdelicy Maria Monteiro – OAB/MT 

24283-O. Em seguida deverá a causídica ser intimada para manifestar-se 

acerca da nomeação. Consigno que os honorários serão arbitrados ao 

final e de acordo com os serviços prestados, sem prejuízos para a 

advogada nomeada. EXPEÇA-SE termo de guarda provisória. Ciência ao 

MPE. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 07 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal Eu, Antonio dos Reis Lima 

Filho - Técnico Judiciário, digitei. Dom Aquino - MT, 7 de dezembro de 

2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56929 Nr: 1876-75.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI CARDOSO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.26 e no prazo legal se manifestem.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 478-13.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de substabelecimento.

 Com a juntada do substabelecimento, após conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71549 Nr: 938-73.2013.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisete Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls. 20.

Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento integral 
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das Determinações, antes de mandar os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70293 Nr: 530-19.2012.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls. 57.

Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento integral 

das Determinações, antes de mandar os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75628 Nr: 1267-17.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Certifico que nesta data, em atendimento aos depachos de folhas 138, 

139 e 140, verifiquei, conforme certidão de folha 141, que a advogada 

constituida já foi devidamente intimada, bem como a existencia de um 

lembrete informando que à uma certidão em que a mãe do réu solicita que 

lhe seja nomeado um advogado dativo, porém, esta certidão não foi 

localizada, motivo plo qual impulsiono os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72349 Nr: 485-44.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHDSA, MPDEDMG, ARdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 485-44.2016.811.0093

Código nº (72349)

Vistos em correição.

Acolho a cota ministerial de fls. 51, desta forma, diante do fato de a parte 

autora haver constituído advogado particular, DETERMINO que seja 

intimado o causídico que patrocina os interesses da parte exequente, bem 

como remessa dos autos a contadoria deste juízo para que proceda com a 

atualização do débito alimentar inadimplido, com a redução de eventual 

valor já devidamente quitado.

Diante das certidões de fls. 36v, 45 e 50v, bem como dos endereços 

atualizados apresentados pelo Parquet, retificando a informação trazida 

pela oficiala de justiça em sua certidão (fls. 45), DETERMINO que a 

Secretaria providencie o necessário para expedição de Mandado no 

endereço informado para citação do executado, em cumprimento das 

determinações de fls. 11-42.

Decorrido o prazo, sem a devida citação, dê-se vistas dos autos a parte 

autora, por meio de seu advogado constituído, após ao Ministério Público, 

para manifestarem-se no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 05 de Novembro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 2157-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Silva Santos, Cristina Indira Nunes de 

Souza, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B

 Vistos,

Determino que a Secretaria certifique-se se houve a expedição da Carta 

Precatória para oitiva da testemunha Walter Paulo dos Santos Junior, em 

caso negativo, Determino a IMEDIATA expedição de Carta Precatória para 

proceder à oitiva faltante.

Quanto ao pedido de recaptura do Réu, vejo que assiste razão o Parquet, 

eis que, verifica-se que não há decisão nos autos revogando a Prisão 

Preventiva decretada, verificando que o Réu foi colocado em liberdade por 

decisão proferida pelo Juízo de Sorriso/MT, não havendo relação com os 

presentes autos.

Assim, Determino que seja IMEDADIATAMENTE, expedido Mandado de 

Prisão para recaptura do Réu Davi Silva Santos, observando-se as 

normas previstas na CNGC e encaminhando-se para a autoridade 

competente para o cumprimento, bem como observando o endereço 

informado por esta às fls. 36.

Após o retorno da missiva, vistas as partes para Alegações Finais no 

prazo legal.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 047/2018

Suspende o expediente externo e os prazos processuais no âmbito da 

Comarca de Guarantã do Norte no dia 10.12.2018.

O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando que o prédio da Comarca de Guarantã do Norte está sem 

energia elétrica sem previsão para reestabelecimento, principalmente, na 

áreas da Secretaria da Vara Única, Distribuidor e Recepção.

RESOLVE:

Art. 1º Suspender o expediente externo e interno, em consequência, os 

prazos processuais no âmbito da Comarca de Guarantã do Norte-MT no 

dia 10.12.2018 (segunda-feira).

Art. 2º O início e o fim dos prazos com termo nestas datas fica prorrogado 

para o próximo dia útil seguinte.

Art. 3º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo juiz Diretor do Foro.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências.

Encaminhe-se cópia desta Portaria à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Subseção da OAB em Peixoto de Azevedo, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública da Comarca e à Polícia Judiciária Civil.

Publique-se no átrio do Fórum. Arquive-se na Diretoria do Foro. 

Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 10 de dezembro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33018 Nr: 1924-21.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32961 Nr: 1874-92.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Carvalho Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 1878-32.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Erich Henrique Kothrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39537 Nr: 1738-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maria Madalena dos Santos - OAB:, Maycon 

A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 21.831/0, Reinaldo Luciano 

Fernandes - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34351 Nr: 477-61.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Loide Paiva Cavasin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21483 Nr: 90-85.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Solão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33453 Nr: 2358-10.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerida para manifestar acerca da habilitação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 119073 Nr: 4833-84.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Baranoski Vieira de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Trata-se de pedido de substituição da prisão preventiva por prisão 

domiciliar formulado por LETICIA BARANOSKI VIEIRA DE FARIAS, alegando 

que possui um filho menor (Wagner Wenzo de Farias, nascido em 

05.02.2018).Os autos vieram instruídos com a respectiva certidão de 

nascimento ( f ls .  96) .Ouvido o Min is tér io  Públ ico .É o 

necessário.DECIDO...INDEFIRO o pedido de substituição da prisão 

preventiva por prisão domiciliar, manejado pela requerente LETICIA 

BARANOSKI VIEIRA DE FARIAS, mantendo a decisão que decretou a 

prisão preventiva.No mais, não tendo a Defesa apresentado teses na 

resposta à acusação (art. 396-A, do CPP), nem sendo o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), preclusa está faculdade processual, 

situação em que determino o regular prosseguimento do feito.Designo 

audiência de instrução para a data de 28.02.2019, às 13h30min, por 

ausência de vaga anterior na pauta.Intime-se. Requisite-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33000 Nr: 1909-52.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES FERRANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34437 Nr: 553-85.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaides Gonçalves de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para regularizar a situação cadastral da autora 

perante a Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85466 Nr: 1427-31.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madecampos Ind e Com de Madeiras LTDA, VALQUIRIA 

MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueo Michelite ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:16.153-A/MT, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte exequente 

para tomar ciência da expedição de carta precatória para Colider-MT, bem 

como para aportar nos autos o comprovante de pagamento das custase 

taxas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117273 Nr: 3701-89.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supergasbras Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGULINO COMERCIO DE GAS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MAURO PAULO GALERA MARI, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34715 Nr: 843-03.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 2036-48.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Caetano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80281 Nr: 2108-69.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39608 Nr: 1809-29.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Natal Ferraresso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39471 Nr: 1672-47.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36000 Nr: 2109-25.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Collado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora Dr. Vitor Pinheiro Segantine para 

informar CPF, banco, agência e número da conta corrente a ser 

transferido o valor que cabe a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34434 Nr: 550-33.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Souza Calazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar planilha de calculo conforme 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34249 Nr: 358-03.2009.811.0087
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar planilha de calculo conforme 

sentença.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-23.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010185-23.2014.8.11.0087; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Passo a intimar a parte promovida para querendo 

contrarrazoar, no prazo legal. GUARANTÃ DO NORTE, 10 de dezembro de 

2018 LOIRI CRESTINA BERTONCELLI BALEN Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, CIDADE NOVA, GUARANTÃ 

DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 TELEFONE: (66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-39.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GARRIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

requerer o que dê direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-09.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRAN PRESENTES E VARIEDADES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ REFFATTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

30/01/2019, às 14:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60352 Nr: 2426-64.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Aleluia Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) Nos termos do art. 914, §1º do NCPC, a presente 

peça deverá ser distribuída em apartado ao feito executivo.2) Dessa 

forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição e documentos dos 

embargos à execução (fls. 143/150) e REALIZE A DISTRIBUIÇÃO deles em 

apenso à presente execução, atribuindo lhes um código processual, para 

que sejam devidamente processados e julgados.3) APENSE-SE os 

presentes embargos à execução ao feito executivo principal nº 

2426-64.2018.811.0036 (Código 60352).4) Após a redistribuição, 

DETERMINO a suspensão da Ação de Execução nº 

2426-64.2018.811.0036 (Código 60352) até a sentença final dos 

presentes embargos à execução.5) DEIXO de designar audiência de 

conciliação uma vez que o presente feito trata-se de interesse público. 6) 

INTIME-SE a parte embargada para oferecer à contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.7) Após o prazo do item 6, certifique a serventia e 

INTIME-SE a parte embargante à apresentar impugnação à contestação, se 

apresentada.8) Apresentadas contestação e impugnação, INTIMEM-SE as 

partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou manifestem-se pelo 

interesse do julgamento antecipado da lide.9) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se 

o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 07/12/2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60351 Nr: 2425-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cardoso Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) Nos termos do art. 914, §1º do NCPC, a presente 

peça deverá ser distribuída em apartado ao feito executivo.2) Dessa 

forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição e documentos dos 

embargos à execução (fls. 143/150) e REALIZE A DISTRIBUIÇÃO deles em 

apenso à presente execução, atribuindo lhes um código processual, para 

que sejam devidamente processados e julgados.3) APENSE-SE os 

presentes embargos à execução ao feito executivo principal nº 

2425-79.2018.811.0036 (Código 60351).4) Após a redistribuição, 

DETERMINO a suspensão da Ação de Execução nº 

2425-79.2018.811.0036 (Código 60351) até a sentença final dos 

presentes embargos à execução.5) DEIXO de designar audiência de 

conciliação uma vez que o presente feito trata-se de interesse público. 6) 

INTIME-SE a parte embargada para oferecer à contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.7) Após o prazo do item 6, certifique a serventia e 

INTIME-SE a parte embargante à apresentar impugnação à contestação, se 

apresentada.8) Apresentadas contestação e impugnação, INTIMEM-SE as 

partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou manifestem-se pelo 

interesse do julgamento antecipado da lide.9) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se 

o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 07/12/2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 90-73.2007.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidal Gabriel da Silva, Ester Moraes da Silva, Romildo 

Ferreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deudomira Gabriel da Silva, Jairo 

Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763, Francisco Cesar Brzezinski Filho - 

OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT, Stella Haider Arbid - OAB:10.931, 

VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580

 Autos n° 90-73.2007.811.0036 (10818)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão Liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 

1013296-65.2018.8.11.0000, em que figura como agravante JAIRO 

GABRIEL DA SILVA. Decisão essa que INDEFERIU A LIMINAR RECURSAL 

VINDICADA pela parte (fls. 361/363).

2) Dessa forma, considerando que o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso indeferiu o efeito suspensivo ao referido recurso de Agravo de 

Instrumento, DETERMINO que a serventia cumpra-se todas as 

determinações expostas na decisão de fls. 336/338.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42844 Nr: 1041-52.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevania Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, 

por improbidade administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em face da requerida JOSEVANIA GARCIA 

DA SILVA, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sem 

custas e sem honorários, eis que não houve má-fé na atuação do 

Ministério Público Estadual, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.CIÊNCIA 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 07/12/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 1397-81.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuvécio Cavalcante Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Sergio Rodrigo - OAB:

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação proposta por CLEUVÉCIO CAVALCANTE 

RIBEIRO, em face da empresa requerida BANCO BRADESCO S/A, em 

consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Para isso:1) TORNO 

DEFINITIVA a Decisão Interlocutória (fl. 21/22) que concedeu partes dos 

pedidos liminares exposto na petição inicial.2) RECONHEÇO a repetição do 

indébito devido ao pagamento pelo autor do valor de R$ 8.256,54 (oito mil, 

duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) junto ao 

Banco Requerido BANCO BRADESCO S/A, referentes às faturas de 

março, abril, maio e junho do ano de 2015 do Cartão de Crédito em 

comento. 3) Devido ao mencionado reconhecimento, CONDENO o 

Requerido BANCO BRADESCO S/A a pagar ao autor o valor de 

R$16.513,08 (dezesseis mil, quinhentos e treze reais e oito centavos) a 

título de restituição em dobro, de repetição do indébito, dos valores das 

faturas que foram pagas indevidamente pelo autor. Valor esse que deverá 

ser pago devidamente atualizado, da data da última comunicação do 

sinistro pelo autor, isso é, 30/04/2015 (fl. 02), pela incidência de correção 

monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no percentual 

de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código 

Civil , artigo que determina que os juros legais correspondem aos 

indicados no § 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional. Restituição 

essa que deverá ser apurada na fase da liquidação de sentença. 4) 

CONDENO, ainda, a parte requerida BANCO BRADESCO S/A a pagar ao 

autor a importância equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, devidamente atualizada, a partir da data da 

citação, ou seja, 30/12/2015 (fl. 28) pela incidência de correção monetária 

pelo IGP-M (FGV), acrescido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6036 Nr: 1184-95.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS BELLO, Neuza Maria dos Santos 

Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira da Silva, GRUPO GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213-MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, João Batista 

Cavalcante da Silva - OAB:3448/MT

 Autos n° 1184-95.2003.811.0036 (6036)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 489/491.

Pois observa-se que houve o depósito judicial do débito devido pelo 

executado FERNANDO FERREIRA DA SILVA, de modo que resta 

totalmente quitada a sua parcela na dívida, ora executada, conforme 

petição e comprovantes juntados às fls. 486/488.

1) Dessa forma, EXPEÇAM-SE os competentes ALVARÁS DE LIBERAÇÃO 

do valor do mérito em benefício da parte exequente e dos honorário 

advocatícios em benefício do causídico indicado, conforme os termos 

expostos na petição de fls. 489/491, de modo que os competentes valores 

sejam transferidos para as respectivas contas bancárias indicadas à fl. 

455, sendo 90% (noventa por cento) do valor depositado em benefício da 

representante do exequente, Sra. NEUZA MARIA DOS SANTOS BELO e 

10% (dez por cento) do valor depositado na conta indicada pelo 

Advogado em nome de CONSUÊLO PIRES DE SOUZA MACHADO GOMES.

2) Posteriormente, devido a quitação da dívida pelo executado FERNANDO 

FERREIRA DA SILVA, CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar 

no Sistema Apolo, bem como na capa dos autos, somente o GRUPO 

GAZETA no polo passivo da demanda.

3) Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE nos autos em relação a Certidão de fl. 492, bem como 

JUNTE nos autos os cálculos atualizados da dívida em relação ao 

executado pendente GRUPO GAZETA, incluindo o valor da multa, 

indicando bens passíveis de penhora do executado, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
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Guiratinga/MT, 05/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61629 Nr: 2965-30.2018.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvanildo Alves Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Rezende, Antonia 

Camargo de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1) DETERMINO que a parte autora emende a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com 

cópia de comprovante de rendimento ou as três últimas declarações de 

imposto de renda ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e 

hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita.2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.3) JUNTE aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cópia atualizada da matrícula do imóvel descrito na 

matrícula 7.497 do Cartório de Registro de Imóveis de 

GuiratingaIntimem-se. Cumpra-se.Às providências.Guiratinga/MT, 

06/12/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60366 Nr: 2432-71.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Raimundo de Aquino Pereira, Espólio de 

Arnoldes Alves Pinto, Espólio de Iracema Pereira de Almeida Moreno, 

Espólio de Hilda Vieira dos Santos, Espólio de Luís Roberto Pimentel 

Antunes, Espólio de Osvaldo Miranda da Silva, Juliano Vieira dos Santos, 

Suely Ferreira Pinto, Marcus Antonio Pereira Macedo, Conceição Ferreira 

Gomes, Natalice Barbosa, Sebastião Lira Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) Nos termos do art. 914, §1º do NCPC, a presente 

peça deverá ser distribuída em apartado ao feito executivo.2) Dessa 

forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição e documentos dos 

embargos à execução (fls. 143/150) e REALIZE A DISTRIBUIÇÃO deles em 

apenso à presente execução fiscal, atribuindo lhes um código processual, 

para que sejam devidamente processados e julgados, após voltem esses 

autos conclusos.3) APENSE-SE os presentes embargos à execução ao 

feito executivo principal nº 2432-71.2018.811.0036 (Código 60366).4) 

Após a redistribuição, DETERMINO a suspensão da Ação de Execução nº 

2432-71.2018.811.0036 (Código 60366) até a sentença final dos 

presentes embargos à execução.5) DEIXO de designar audiência de 

conciliação uma vez que o presente feito trata-se de interesse público. 6) 

INTIME-SE a parte embargada para oferecer à contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.7) Após o prazo do item 6, certifique a serventia e 

INTIME-SE a parte embargante à apresentar impugnação à contestação, se 

apresentada.8) Por fim, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e 

justifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, ou manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.9) 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Int ime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessár io.À s 

providências.Guiratinga/MT, 06/12/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56708 Nr: 1046-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimara Ferreira - 

OAB:22875-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1046-06.2018.811.0036

Código: 56708

Sentença.

Vistos.

Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos proposta por WELLINGTON 

JESUS DA SILVA, já qualificado nos autos, em face de JOÃO MARCELO 

SILVA DE AMARAL, representado por sua genitora Maiara Siriqueira de 

Amaral, também já qualificado.

Conforme petição de fl. 60, a parte autora manifestou-se pela desistência 

da Ação, visto que não possui o endereço da requerida para citação, 

requerendo assim a extinção do processo sem resolução de mérito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Tratando-se o presente de direito disponível, do qual se admite livre 

desistência das partes, e estando a parte autora, autorizada a desistir da 

ação, possível se faz a extinção do feito.

Importante observar que neste caso se torna desnecessária a intimação 

pessoal da parte requerida para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de trivial sabença que a necessidade do consentimento 

da parte requerida para a homologação da desistência, somente é 

necessário quando a parte é devidamente citada do processo e apresenta 

a contestação (art. 485, §4º CPC), o que ainda não havia ocorrido no 

presente feito.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

NCPC.

 DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará a serventia, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P. I. C.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61210 Nr: 2789-51.2018.811.0036

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Gregório de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Domingos Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1) DETERMINO que a parte autora emende a petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com 

cópia de comprovante de rendimento ou as três últimas declarações de 

imposto de renda ou ainda, outro documento que efetivamente seja útil e 

hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita.2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.3) JUNTE aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, decisão que determinou a interdição do requerido e 

nomeação da autora como sua curadora, sob penal de extinção do 

processo por falta de interesse processual.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Guiratinga/MT, 06/12/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42978 Nr: 1135-97.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Pereira Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício “aposentadoria por invalidez” em favor da parte 

requerente, retroativos ao requerimento administrativo.A título de tutela 

preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, parágrafo único, art. 

497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, e art. 71, Lei 

10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 por dia de 

atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação, 

para o cumprimento do preceito mandamental.Correção monetária a partir 

do vencimento de cada prestação, com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a 

partir de quando se aplica o IPCA-E.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50816 Nr: 2381-94.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Reginaldo Alves Constantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social, 

Lauracy Pereira Constantino, Karen Dayana Pereira Constantino, Kassio 

Jean Pereira Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento dos valores em que o requerente teria direito, aos seus 

HERDEIROS HABILITADOS, DESDE A DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO 

(31/07/2005) ATÉ A DATA DO ÓBITO (11/09/2018).A título de tutela 

preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, parágrafo único, art. 

497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, e art. 71, Lei 

10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 por dia de 

atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação, 

para o cumprimento do preceito mandamental.Correção monetária a partir 

do vencimento de cada prestação, com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a 

partir de quando se aplica o IPCA-E.=.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16912 Nr: 338-97.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Maria Vieira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Processo nº 338-97.2011.811.0036

Código: 16912

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública as fls. 

302/305, uma vez que os motivos apresentados pelo Órgão de Defesa 

para a não apresentação de defesa prévia, no prazo legal não são 

suficientes a ensejarem a alteração do convencimento deste Juízo acerca 

da decisão proferida às fls. 285/286, a qual a MANTENHO em sua 

integralidade.

Logo, em razão da desconstituição da Defensoria Público do patrocínio 

dos interesses do acusado MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES, 

determinado às fls. 285/286, determino que a secretaria desentranhe dos 

autos a petição de fls. 300/301.

Dando continuidade ao feito, recebo à Resposta à Acusação apresentada 

pelo réu as fls. 308.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 22/01/2019, às 

13h45min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60394 Nr: 2446-55.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Guiratinga-MT, Silvani de Moraes, Deusdedith Almeida Batista, 

Euclides dos Santos Neves, Elzir Dantas de Moura, Olerino Rodrigues de 

Souza, Otávio Domingos de Oliveira, Pulcino Alves dos Anjos, Paulo 

Roberto Campos Pereira, Sergio Alves de Souza, Dioneuza Francisca da 

Silva, José Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) Nos termos do art. 914, §1º do NCPC, a presente 

peça deverá ser distribuída em apartado ao feito executivo.2) Dessa 

forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição e documentos dos 

embargos à execução e REALIZE A DISTRIBUIÇÃO deles em apenso à 

presente execução, atribuindo lhes um código processual, para que sejam 

devidamente processados e julgados.3) APENSE-SE os presentes 

embargos à execução ao feito executivo principal nº 

2446-55.2018.811.0036 (60394).4) Após a redistribuição, DETERMINO a 

suspensão da Ação de Execução nº 2446-55.2018.811.0036 (60394) até 

a sentença final dos presentes embargos à execução.5) DEIXO de 

designar audiência de conciliação uma vez que o presente feito trata-se 

de interesse público. 6) INTIME-SE a parte embargada para oferecer à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.7) Após o prazo do item 6, 

certifique a serventia e INTIME-SE a parte embargante à apresentar 

impugnação à contestação, se apresentada.8) Apresentadas contestação 

e impugnação, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e 

justifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, ou manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.9) 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Int ime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessár io.À s 

providências.Guiratinga/MT, 07/12/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 61025 Nr: 2698-58.2018.811.0036

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alipio Nogueira Costa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Abelardo Rocha, Creuza Maria dos 

Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Andreia Ciarini Viott - 

OAB:18.199-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2698-58.2018.811.0036

Código: 61025

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de Habilitação de crédito ajuizada por Alipio Nogueira 

Costa Lopes, já qualificado nos autos, em face de Creuza Maria dos 

Santos Rocha, também já qualificada.

 A parte exequente requereu o arquivamento do presente feito (Ref.: 10), 

em razão da duplicidade de distribuição de Representação idêntica nos 

autos de nº 2175-46.2018.811.0036 (59653), isto é, possuem as mesmas 

partes, causa de pedir e pedidos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Diante do que está descrito no relatório percebe-se que ocorreu nos 

presentes autos o instituto da litispendência, descrito no art. 337 do Novo 

CPC, da seguinte forma:

“Art. 337”.

 § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Nesse sentido, para saber qual dos autos está maculado com o “bis in 

idem” deve levar em consideração a data do registro ou da distribuição da 

petição inicial (art. 59 do Novo Código).

 Assim como a outra ação de habilitação de crédito de nº 

2175-46.2018.811.0036 (59653) foi ajuizada primeiro, torna-se imperioso o 

não prosseguimento do presente feito, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito.

Decido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVEM-SE estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de Dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarreli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 2444-85.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público 

Municipal de Guiratinga-MT, José Machado de Souza, Fábio Maia de 

Souza, JERÔNIMO MOREIRA VIEIRA, Francisco Rodrigues dos Santos, 

Dinora de Souza Ramos, Otávio Domingos de Oliveira, CARLOS ROBERTO 

DE SOUZA, ARGEMIRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, João José da Silva, Joas 

dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Ante o exposto, RECEBO OS EMBARGOS opostos, COM EFEITO 

SUSPENSIVO, ante a presença dos requisitos estabelecidos no art. 919, 

§1º do Novo CPC.1) Nos termos do art. 914, §1º do NCPC, a presente 

peça deverá ser distribuída em apartado ao feito executivo.2) Dessa 

forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição e documentos dos 

embargos à execução e REALIZE A DISTRIBUIÇÃO deles em apenso à 

presente execução, atribuindo lhes um código processual, para que sejam 

devidamente processados e julgados.3) APENSE-SE os presentes 

embargos à execução ao feito executivo principal nº 

2444-85.2018.811.0036 (60392).4) Após a redistribuição, DETERMINO a 

suspensão da Ação de Execução nº 2444-85.2018.811.0036 (60392) até 

a sentença final dos presentes embargos à execução.5) DEIXO de 

designar audiência de conciliação uma vez que o presente feito trata-se 

de interesse público. 6) INTIME-SE a parte embargada para oferecer à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.7) Após o prazo do item 6, 

certifique a serventia e INTIME-SE a parte embargante à apresentar 

impugnação à contestação, se apresentada.8) Apresentadas contestação 

e impugnação, INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e 

justifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, ou manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.9) 

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Int ime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessár io.À s 

providências.Guiratinga/MT, 07/12/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32752 Nr: 1272-84.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar a acusada através de seu advogado Dr. FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA, apreentar resposta a acusação no prazo de dez (10) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 1885-31.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Torres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 7 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15765 Nr: 509-88.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Paulino Vilela, Osvaldo Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custódio de Carvalho 

- OAB:9508/MT

 Autos n° 509-88.2010.811.0036

Código: 15765

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fl. 204 da parte exequente.

1) Dessa forma, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, DETERMINO a 

suspensão deste feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, com baixa no 

relatório estatístico.

 2) Após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 
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PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de Dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14769 Nr: 848-81.2009.811.0036

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Gaspar da Silva, Luci 

Clévia Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Autos nº 848-81.2009.811.0036

 Código: 14769

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Busca e Apreensão convertida em Ação de depósito, 

promovida por OMNI S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

em face de Espólio de Benedito Gaspar da Silva e Luci Clévia Santos 

Sales, todos qualificados.

Durante o trâmite processual, em obediência ao §1º do art. 485, III do CPC, 

por determinação foi realizado a intimação pessoal do exequente, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, recolhesse as custas do oficial de 

justiça, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, 

porém decorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Diante de tais considerações, torna-se impossível a continuidade do 

presente feito, visto que a parte exequente manteve-se inerte quanto ao 

cumprimento do ato e diligências determinadas por este Juízo, deixando a 

causa abandonada por mais de 30 (trinta) dias, conforme estabelece art. 

485, III e §1º do Novo CPC.

 Dessa forma, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada e 

manteve-se inerte para o cumprimento dos atos processuais, a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, ex officio, é medida que se impõe.

Decido.

Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas bancárias, tendo em vista a extinção do presente 

feito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 06 de Dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5581 Nr: 847-09.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sussumo Sato, Thiyoshi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870/O, FERNANDO 

RODRIGUES BAENA CASTILLO - OAB:13691, Rogério Alves 

Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dariel Elias de Souza - 

OAB:OAB/MT 11.945-B, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 Autos n° 847-09.2003.811.0036 (5581)

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando a Decisão retro proferida no Agravo de Instrumento nº 

1009909-76.2017.8.11.0000, INTIMEM-SE as partes para que tome ciência 

do acordão, requerendo o que for de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão de direito.

No mesmo ato, INTIME-SE o Perito Judicial Sr. LUIZ ANTÔNIO SILVIO 

PEREIRA, contador de registro no CRC/MT nº 6802-O/9 para que realize 

novos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Logo após, INTIMEM-SE as partes novamente para se manifestar acerca 

dos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/12/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 669-11.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:Homologo os cálculos apresentados pela parte executada 

as fls. 220.EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor 

depositado judicialmente (fl. 219), sendo o valor de R$2.334,42 (dois mil 

trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em benefício 

da advogada da parte exequente LETÍCIA SILVA DE LIMA e o valor de R$ 

3.429,58 (três mil quatrocentos e vinte e nova reais e cinquenta e oito 

centavos) em benefício do exequente DANIEL SALES DA SILVA 

transferindo os valores para as contas bancárias indicadas no petitório de 

fls. 227.CONDENO o executado ao pagamento das custas 

processuais.Após o cumprimento da mencionada determinação e 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito, com as 

baixas e anotações de estilo, independentemente de nova 

determinação.P.I.C. Guiratinga/MT, 07 de Dezembro de 2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2117 Nr: 279-32.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, Humberto Domingues 

Ferreira, Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de Jesus Rezende., 

Ivete Candida Resende Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Junior - OAB:20.366/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Autos n° 279-32.1999.811.0036

 Código: 2117

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos, etc.
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Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado pelo Ativos 

S/A – Securitizadora de Créditos Financeiros, em face dos executados 

Jorge Cândido Resende, Humberto Domingues Ferreira, Ivete Cândida 

Resende Domingues, Jurandy Borges de Resende e Alice Cândida de 

Jesus Rezende.

Durante o trâmite processual, às fls. 351/354, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

 Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

351/354, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 Tendo em vista o acordado entre as partes, CONDENO a parte 

REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 06 de Dezembro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 473 Nr: 7-43.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS MENDES, Valdionor Chaves 

Dias, UBIRATÂNIO LOPES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Processo n° 7-43.1996.811.0036

Código: 473

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

SUSPENDO o feito, na forma do art. 921, III, do Novo CPC, pelo prazo de 01 

(um) ano ou até que o Exequente, realizadas as diligências necessárias, 

informe eventuais bens do Executado passíveis de constrição judicial, 

iniciando a contagem do prazo a partir da data do pedido.

Após o prazo de suspensão, devidamente certificado, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio do seu advogado via DJE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se, intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2793-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Ribeiro dos Santos, Leiliene Alves 

Grande, Maiara Zago da Silva, Marcia Aguiar Araújo, Marina Aguiar 

Araujo, Robson Oliveira Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes 

- OAB:15.616-MT, Levi Moróz - OAB:6.402-A/MT, Roberto Gonçalves 

Ferreira - OAB:20.438, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa da parte ré para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 10 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47848 Nr: 1010-95.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Teles, Cássio Celestino de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu Cássio Celestino de Souza 

para, no prazo legal, manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça 

de Ref. 222.

Guiratinga - MT, 10 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57134 Nr: 1226-22.2018.811.0036

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: João Luís Araújo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gestor Judicial: Valtemir dos Santos 

Rodrigues, Responsavel/Expedição de Mandados do Juizado: Anivaldo 

Cavalcante Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Veiga Junior - 

OAB:15390/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono os autos INTIMANDO a parte requerente da 

decisão de ref. 8, cujo teor transcrevo em parte a seguir: "Vistos etc. 

Trata-se de Pedido de Providências postulado por João Luiz Araújo 

Oliveira, através de seu advogado, visando apurar eventual falta funcional 

de servidor do Juizado Especial, haja vista que o requerente no dia 24 de 

março de 2018 distribuiu ação perante o Juizado, sendo designada 

audiência conciliatória para o dia 08/05/2018, ocasião em que o autor e 

seu advogado se fizeram presentes. [...] Analisando os autos, 

considerando a informação prestada pelo servidor Anivaldo Cavalcante 

Ribeiro, concluo não haver dolo ou má-fé em sua conduta, bem como do 

gestor judiciário responsável pelo juizado, contudo, os responsáveis 

deveriam ter avisado o gabinete da designação automática de audiência 

para data próxima, a fim de que não haja prejuízo para nenhuma das 

partes.Desta forma, a título de cautela, determino que os responsáveis 

pelo juizado sejam advertidos e orientados verbalmente a fim de que 

condutas como estas não voltem a ocorrer, dando-se a devida prioridade 

no cumprimento de audiências designadas, inclusive, se o processo 

estiver concluso, que o gabinete seja avisado a fim de que haja tempo 

hábil para citação/intimação das partes.Intime-se o requerente acerca 

desta decisão.Após o cumprimento das determinações supra, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 07 de dezembro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito Diretor do Foro"

Comarca de Itaúba
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70355 Nr: 617-63.2012.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ZANON, SALETE TEREZINHA MALAGURTI 

ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY JOSÉ TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Nardin - OAB:MT - 

9.511

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 5(cinco) dias, efetuar o 

pagamento dos emolumentos do Cartório de 1ª Ofício da Comarca de 

Colider-MT, no valor de 101,27 (cento e vinte e um reais e vinte e sete 

centavos), o qual deverá ser depositado na Conta Corrente nº 39.950-7, 

Agência nº.1779-5, Banco do Brasil S/A em nome de Cart 1º Of Bruno R 

Estevam, devendo encaminhar o comprovante ao referido Cartório, 

conforme requerido por meio do Ofício nº306/2018-DS juntado às fls.210, 

para cumprimento da determinação Ofício nº2173/2018 deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77361 Nr: 686-56.2016.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Norte Matogross-SICREDI NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209, ambos da 

CNGC impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado do 

Embargado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87907 Nr: 355-06.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, MDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, ANTÔNIO CALZOLARI - OAB:21254/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da defesa do réu C. 

dos S., via DJE, para no prazo legal, apresentar as Razões da Apelação 

interposta à ref. 172.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74573 Nr: 167-18.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcleber da Silva Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Joanella - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado do denunciado, via 

DJE, acerca da expedição da Carta Precatória para a oitiva da testemunha 

de defesa Sr. Renato Bonfim encaminhada à Comarca de Sinop-MT, nos 

termos da Certidão de ref.117.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48037 Nr: 471-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazara Soares Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Nascimento 

Areco - OAB:24797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Carlos Henrique Nascimento Areco, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 24.797/O, para patrocinar os interesses da requerente. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se o advogado nomeado, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45957 Nr: 2011-79.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613

 CÓDIGO N.º 45957

Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT e REZENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, em face de CARMEM GOMES BARCELOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38130 Nr: 710-34.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Alex Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por ALEX 

FERREIRA DO CARMO, em face de VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59190 Nr: 2146-23.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleriton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, se tratar de réu preso, redesigno a audiência para o dia 08 

de janeiro de 2019, às 13h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59053 Nr: 2102-04.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeson Nascimento Santos, Kelly Cristina de 

Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257, Caio 

Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20.699 AOB/MT

 Vistos.

Observo que fora nomeado Dr. Bruno de Castro Silveira como defensor 

dativo de Kelly Cristina de Oliveira Rodrigues, contudo, aportou nos autos, 

defesa preliminar e pedido de revogação preventiva assinado pelo 

advogado constituído Dr. Caio Fellipe Batista Vilamaior, mas sem 

procuração nos autos.

 Dessa forma, intime-se o advogado constituído pelo denunciada para que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos o devido 

instrumento procuratório apto a postular no presente feito.

 Não sendo atendida esta determinação, as petições do advogado 

deverão ser desentranhadas do feito, continuando Dr. Bruno de Castro 

Silveira como defensor da ré.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59053 Nr: 2102-04.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeson Nascimento Santos, Kelly Cristina de 

Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257, Caio 

Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20.699 AOB/MT

 Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da 

decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, 

inciso I e 316, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pela acusada Kelly Cristina de 

Oliveira Rodrigues, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão 

em contrário.Devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara Única, 

devendo, para tanto, a serventia renovar a conclusão para designar 

audiência de instrução e julgamento, quando a Magistrada que me 

substituirá assumir o encargo de jurisdicionar nesta Comarca.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59013 Nr: 2096-94.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade do 

cancelamento da audiência designada.

Sendo assim, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara Única, 

devendo, para tanto, a serventia renovar a conclusão quando a 

Magistrada que me substituirá assumir o encargo de jurisdicionar nesta 

Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59191 Nr: 2147-08.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILDO RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Lemes Camargo, NEUZA MARIA 

GUIMARÃES FRANCO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de 

pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a 

tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio 

mérito do pedido.Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

do feito no presente caso, principalmente porque neste momento 

processual inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.Ex positis, à 

luz do comando legal que regulamenta a tutela provisória, o qual, em 

nenhuma hipótese pode ser confundido ou travestido de medida cautelar, 

indefiro a medida pleiteada.Designe-se data para realização da audiência 

de conciliação, conforme pauta da Conciliadora Judicial desta 

Comarca.Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 
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necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).Caso não haja acordo 

entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 1185-82.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DUTRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2019, às 13h00, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12431 Nr: 705-85.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO CANDIDO FEITOSA 

- OAB:12819

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 114 verifico a necessidade do 

cancelamento da audiência designada.

Sendo assim, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara Única, 

devendo, para tanto, a serventia renovar a conclusão quando a 

Magistrada que me substituirá assumir o encargo de jurisdicionar nesta 

Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34203 Nr: 1054-49.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássio Fernando Lago Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcilio de Souza Amaral, Banco do Brasil S/A 

-Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:13809-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de alvará da quantia depositada nos autos 

(ref. 149), faça conforme requerido (ref. 150).

No mais, remetam-se os autos a Contadora Judicial, para que elabore 

cálculo de custas finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54645 Nr: 4511-84.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ GARCIA GALERIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2019, às 14h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57836 Nr: 1494-06.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura dos Reis Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o comprovante de endereço juntado à ref. 09 é 

referente ao ano de 2017, intime-se novamente a parte autora, para que 

no prazo legal, aporte aos autos comprovante de endereço recente, 

conforme determinado à ref. 04, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30179 Nr: 20-10.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24749/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de julho de 

2019, às 13h00, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas 

de acusação e de defesa.
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Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Ademais, expeça-se carta precatória para comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, para que aquele juízo realize o interrogatório do 

denunciado.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31679 Nr: 244-11.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Munin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:, RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de Cicero Munin por ter, em 

tese, praticado o crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Em ref. 117 aportou aos autos pedido de informações processuais em 

sede de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Renato Gonçalves Raposo em 

prol do denunciado, alegando que declarada a prescrição retroativa os 

efeitos da sentença penal condenatória não devem permanecer.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que se faz necessário reconhecer 

que a defesa assiste razão, tendo em vista que a sentença restou 

contraditória.

Sendo assim, em juízo de retratação entendo que se tratando de 

prescrição retroativa, não devem permanecer os efeitos secundários da 

sentença penal condenatória transitada em julgado.

Por fim, informo que nesta data prestei informações no HC nº 

1014209-47.2018.8.11.0000.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43082 Nr: 481-40.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por REZENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face de PEDRO PEREIRA CAMPOS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34099 Nr: 981-77.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A . Paz Construções, Valdelirio Ferreira de 

Souza, ARVARINDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome dos executados.

É possível a realização de restrição de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando a RESTRIÇÃO 

TOTAL de eventuais veículos encontrados em nome dos executados.

Feita a restrição, intime-se a autora para que informe o endereço para 

cumprimento da penhora ou requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38344 Nr: 792-65.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Castro Viana Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Andrade 

Ferreira Dias - OAB:100.101-RJ, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente e através de seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, inciso VI).

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54247 Nr: 4105-63.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Osmar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 

2019, às 13h30min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45195 Nr: 1527-64.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza, Devani da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Geovanna Karolynne Rodrigues 

de Oliveira - OAB:25.453 MT

 Tendo em vista que o Réu José Vitor Messes de Souza manifestou seu 

interesse em recorrer da r. sentença condenátoria, a Advogada nomeada, 

nos termos do artigo 600 do Código Penal, apresente as razões de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60668 Nr: 3232-29.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Centro Sul de MS - Sicredi Centro Sul MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xingu Aluguel de Maquinas Agricolas Eireli EPP, 

Fabio Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Moreira Vinciguera - 

OAB:13.700/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42732 Nr: 322-97.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Maria Rietjens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:7043

 Vistos etc.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Marlene Maria Rietjens, 

devidamente qualificada, em todos os seus termos.

 CITE-SE a acusada, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

por meio de advogado, responda as acusações, por escrito, podendo 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo Penal.

O oficial deverá indagar a acusada se esta possui condições para 

contratar advogado, consignando expressamente sua resposta.

Determino que sejam solicitadas informações sobre os antecedentes da 

acusada no Instituto Nacional de Identificação e do Estado de Mato 

Grosso.

 Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de 

Polícia local.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58631 Nr: 1929-77.2018.811.0027

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA LOPES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEDER ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR BRANDÃO PRADO 

- OAB:24749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o objetivo da audiência de conciliação foi alcançado 

quando do protocolo do acordo extrajudicial (ref.: 23), cancelo a audiência 

outrora designada e remeto os autos conclusos para possível 

homologação.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48651 Nr: 1229-41.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DIAS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O processo encontra-se em ordem, presentes os pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular, assim como as condições da 

ação.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que, conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se reconhecer 

prescritas, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, ACOLHO a preliminar 

aventada.(...), DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Não há fatos incontroversos.Fixo matéria fática controvertida: 

a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento da carência e; c) o fato de a 

parte autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral.No tocante à instrução processual, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal.Por conseguinte, designo 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 16 de abril de 2019, 

às 15 horas.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, 

apresentarem rol de testemunhas de acordo com art. 450 do CPC. (..) 

.Assevero que, nos termos do §1º do art. 357, do CPC, as partes tem o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, contados do saneamento.Considero que a realização de 

exame médico-pericial revela-se como meio imprescindível para verificar a 

incapacidade laboral da parte autora (art. 42, da Lei n. 8.213/91).Diante 

dessa perspectiva, defiro a produção de prova pericial, requerida pelas 

partes.NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, 

inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua Coronel 

José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (e-mail: 

medicinacaceres@hotmail.com), (...)Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima, ou sendo necessário decidir de maneira 

diversa, promova-se a conclusão dos autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48663 Nr: 1231-11.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O processo encontra-se em ordem, presentes os pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular, assim como as condições da 

ação.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, destaco 

que, conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se reconhecer 

prescritas, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, ACOLHO a preliminar 

aventada.Destarte, enfrentados esses temas e superada a etapa 

referente ao exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Não há fatos 

incontroversos.Fixo matéria fática controvertida: o fato de a parte autora 

ser portadora de deficiência, que a incapacite para o desempenho de 

atividade laboral.Considero que o exame médico-pericial revela-se como 

meio imprescindível para verificar a incapacidade laboral da parte autora 

(art. 42, da Lei n. 8.213/91).Diante dessa perspectiva, defiro a produção 

de prova pericial, requerida pelas partes.Por conseguinte, NOMEIO o Dr. 

JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 

1580, com endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, 

Cen t ro ,  Cáce res /MT ,  t e l e fone  ( 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5  ( e - m a i l : 

medicinacaceres@hotmail.com), (...).Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima, ou sendo necessário decidir de maneira 

diversa, promova-se a conclusão dos autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48518 Nr: 1160-09.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular, assim como as 

condições da ação.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

destaco que, conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se 

reconhecer prescritas, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, ACOLHO a 

preliminar aventada.Destarte, enfrentados esses temas e superada a 

etapa referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Não há fatos incontroversos.Fixo matéria fática controvertida: 

a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento da carência e; c) o fato de a 

parte autora ser portadora de deficiência, que a incapacite para o 

desempenho de atividade laboral.No tocante à instrução processual, 

DEFIRO a produção de prova testemunhal.Designo audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 16 de abril de 2019, às 15h45min.

(...).NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito 

no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, 

nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (e-mail: 

medicinacaceres@hotmail.com), (...) Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima, ou sendo necessário decidir de maneira 

diversa, promova-se a conclusão dos autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48648 Nr: 1227-71.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GOMES DE ANDRADE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular, assim como as 

condições da ação.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

destaco que, conforme pontuou a Autarquia, há de se reconhecer 

prescritas, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo único, da Lei 

8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, ACOLHO a preliminar 

aventada.Destarte, enfrentados esses temas e superada a etapa 

referente ao exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. Não há fatos 

incontroversos.Fixo matéria fática controvertida: o fato de a parte autora 

ser portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de 

atividade laboral.Diante dessa perspectiva, DEFIRO a produção de prova 

pericial, requerida pelas partes.NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional 

à Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 

3223-2405 (e-mail: medicinacaceres@hotmail.com), (..)REQUISITE-SE o 

pagamento dos honorários periciais através do Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do 

art. 22 da Resolução nº 305/2014.Por fim, com o integral cumprimento das 

determinações acima, ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

promova-se a conclusão dos autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 2646-29.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Medeiros de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO NOGUEIRA MACHADO 

- OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, e AUTORIZO a entrada e permanência 

de criança e adolescente no evento denominado “Leilão Beneficente em 

prol do Hospital do Câncer de Cuiabá/MT”, o qual ocorrerá no dia 09 de 

dezembro do corrente ano, a partir das 10h00, com previsão de termino às 

20h00, a realizar-se nas dependências do salão de festas e recinto de 

leilões da Paróquia São José, na cidade de Figueirópolis D`Oeste/MT, 

devendo-se OBSERVAR A LEGISLAÇÃO CORRELATA E AS CAUTELAS 

SUSO, diante do fornecimento de bebidas alcoólicas aos presentes. Oficie 

aos órgãos necessários – Executivo Municipal, Conselho Tutelar, Polícia 

Militar e Polícia Judiciária Civil –, a fim de que fiscalizem o evento, com as 

necessárias autuações. Em razão do princípio da celeridade e economia 

processual, VALERÁ O DECISUM COMO ALVARÁ JUDICIAL DE 

AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo pelo qual deverá ser selado e entregue 

ao requerente, a fim de que seja fixado em local visível. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas judicias, contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança de tais verbas, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 Dê-se ciência ao Ministério Público. Após a realização do evento festivo, 

abra-se vista dos autos ao Parquet e, nada sendo requerido, arquive-se, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Certificado o trânsito em julgado, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Prescindível o Registro no caso 

– CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 
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de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 51105 Nr: 2630-75.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e AUTORIZO a 

realização da viagem da menor GABRIELA ESPÍNDOLA BORGATO 

desacompanhada dos pais, agendada para o dia 02/01/2019, no voo 9232 

da empresa de transporte aéreo Azul, partindo de Cuiabá/MT com destino 

à cidade de Campinas/SP, devendo a menor ser a seu genitor LUIS 

FERNANDO VICHI BORGATO. Igualmente, AUTORIZO a viagem para 

retorno da menor agendada para o dia 27/01/2019, partindo de 

Campinas/SP com destino à Cuiabá/MT, ressaltando, que a menor deverá 

ser entregue à sua genitora CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPÍNDOLA.Em 

razão do princípio da celeridade e economia processual, VALERÁ O 

DECISUM COMO ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, motivo 

pelo qual deverá ser selado e entregue à requerente. Isentos de custas, 

na forma do art. 824 da CNGC/TJMT.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.Dê-se ciência ao Ministério Público e 

caso nada seja requerido, certifique o trânsito em julgado, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41069 Nr: 960-70.2016.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Geaze de Souza Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes, por seus advogados, via DJE, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

 Consigno que a inércia será entendida concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Angela Maria Janczeski Goes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30560 Nr: 382-49.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR, Maria Angelo de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 7 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42145 Nr: 1592-96.2016.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Gabriel Maulaz Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 7 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35788 Nr: 491-58.2015.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FASPEL CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:14552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 7 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35294 Nr: 260-31.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FRANCISCO LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 
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OAB:16637-O, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 7 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36189 Nr: 666-52.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Erotildes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ LOPES - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam os autos remetidos à Instância Superior, para apreciação do(s) 

recurso(s) interposto(s).

Jauru, 7 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45807 Nr: 1907-90.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas, a fim de que se manifestem a respeito do 

Laudo Médico Pericial acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 477, §1º, do CPC, sendo que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância.

Jauru, 7 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38006 Nr: 1273-65.2015.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 7 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43402 Nr: 582-80.2017.811.0047

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Cristóvão LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16828, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para RETIFICAR o crédito do 

habilitante BANCO DO BRASIL S/A, no quadro geral de credores da 

recuperação judicial da empresa AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA, 

para o importe de R$ 594.827,68 (quinhentos e noventa e quatro mil, 

oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), na classe de 

créditos quirografários. Condeno a Recuperanda ao pagamento custas 

judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, CPC.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE o Administrador Judicial sobre a retificação do quadro-geral de 

credores.Empós, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40179 Nr: 553-64.2016.811.0047

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAUBA DE OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANNE DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação ajuizada por 

JAÚBA DE OLIVEIRA AGUIAR, para o fim de EXONERÁ-LO do pagamento 

da pensão alimentícia que era devida à sua filha MARIANNE DA SILVA 

AGUIAR, declarando extinta a obrigação alimentar.Como consequência, 

julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 8°, 

cumulado com § 2°, incisos I a IV do mesmo artigo do CPC, fixo em R$ 

800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade torno suspensa e 

condicionada à superveniência de melhora na condição financeira, em 

virtude de a autora estar sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 

98, § 3° do CPC).Caso necessário, OFICIE-SE o empregador(a) do 
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Requerente, para cesse os descontos referentes à pensão 

alimentícia.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 

07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48524 Nr: 1165-31.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindina Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular, assim como as 

condições da ação.Quanto à preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

destaco que, conforme pontuou a Autarquia requerida, há de se 

reconhecer prescritas, consoante estabelece o artigo 103, parágrafo 

único, da Lei 8.213/91, e súmula 85 do STJ, motivo pelo qual, ACOLHO a 

preliminar aventada.Destarte, enfrentados esses temas e superada a 

etapa referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do Código de 

Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Não há fatos incontroversos.Fixo matéria fática controvertida: 

o fato de a parte autora ser portadora de deficiência que a incapacite para 

o desempenho de atividade laboral.Considero que o exame médico-pericial 

revela-se como meio de prova imprescindível para verificar a incapacidade 

laboral da parte autora (art. 42, da Lei n. 8.213/91).Diante dessa 

perspectiva, defiro a produção de prova pericial, requerida pelas 

partes.NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, 

inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua Coronel 

José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (e-mail: 

medicinacaceres@hotmail.com), (...) Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima, ou sendo necessário decidir de maneira 

diversa, promova-se a conclusão dos autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47853 Nr: 768-69.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente ao exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO(...) DEFIRO 

a produção da prova pericial e a realização de estudo socioeconômico no 

ambiente familiar da parte autora.NOMEIO a Assistente Social FRANCISCA 

EVANILDA DE ÁGUIDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

estudo socioeconômico, sem aviso prévio, no ambiente familiar em que a 

parte autora encontra-se inserida, devendo a assistente social 

deslocar-se até a residência a fim de colher as informações de habitação, 

bem como a composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda, 

responder os quesitos apresentados pelas partes.NOMEIO o Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com 

endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 (e-mail: 

medicinacaceres@hotmail.com), (...).Por fim, com o integral cumprimento 

das determinações acima, ou sendo necessário decidir de maneira 

diversa, promovam a conclusão dos autos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47295 Nr: 448-19.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Silva Hilário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.O processo encontra-se em ordem, estando presentes os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim 

como as condições da ação.Não há preliminares a serem analisadas, de 

igual forma não há nulidades a serem sanadas.Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa referente ao exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. Não há fatos incontroversos.Fixo pontos 

controvertidos(...).No que tange à questão alusiva às provas a serem 

produzidas, considero, que o exame médico-pericial e investigação social 

revelam-se como meios imprescindíveis para verificar as condições 

econômicas, físicas e de saúde da parte requerente (art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991).Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

pericial e a realização de estudo socioeconômico no ambiente familiar da 

parte autora.NOMEIO a Assistente Social FRANCISCA EVANILDA DE 

ÁGUIDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize estudo 

socioeconômico, sem aviso prévio, no ambiente familiar em que a parte 

autora encontra-se inserida, devendo a assistente social deslocar-se até 

a residência a fim de colher as informações de habitação, bem como a 

composição do núcleo familiar, devendo, ainda, responder os quesitos 

apresentados pelas partes.NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional 

à Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 

3 2 2 3 - 2 4 0 5  ( e - m a i l :  m e d i c i n a c a c e r e s @ h o t m a i l . c o m ) , 

(...).INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de 

dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37363 Nr: 1037-16.2015.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PIRES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SOUZA, Gilmar Monteiro de Faria, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, 

MARILZA DE OLIVEIRA SILVA, MAURÍCIO PIRES DE OLIVEIRA, alex junior 

de oliveira faria, RAYANE DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA FERREIRA DE 

MATOS - OAB:15500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na peça inicial, 

com espeque no art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar a 

inexistência de direitos sucessórios originados com o falecimento de Ana 

Maria Souza Oliveira, devidamente qualificada nos autos.CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, acaso 

existentes.INTIME-SE a parte autora, por sua advogada via DJE.Com o 

trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Dispensado o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008/CGJ.Publique-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42629 Nr: 100-35.2017.811.0047
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, a fim 

de confirmar a liminar concedida de apreensão do veículo Fiat Uno, Mille 

Way, Ano Fab/Mod 2009/2009, cor branca, placa NJI 6568, chassi 

9BD15844A96250246 – Renavam 00142149044, em consequência 

DECLARAR a resolução do contrato entre as partes celebrado e 

consolidar nas mãos da parte autora o domínio pleno e exclusivo do bem. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos da artigo 85,§ 2º, do 

CPC.Proceda-se a baixa de eventuais restrições judiciais realizadas no 

veículo via sistema RENAJUD.Publique-se. Intimem-se. Consigna-se que os 

prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial.Certificado o trânsito em 

julgado e inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41203 Nr: 1035-12.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Costa Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça 

acusatória para CONDENAR o denunciado JACI COSTA ALECRIM, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 129, 

§ 9° e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 

11.340/06. Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI, da 

CF/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao réu.(...).Diante do 

concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento 

de infrações penais distintas, quais sejam, lesão corporal e ameaça, 

somando-se as penas aplicadas, tem-se o total de pena a cumprir de 04 

(quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.Embora se trate de 

condenado reincidente, as circunstâncias judiciais foram consideradas 

favoráveis, assim, a teor da Súmula n.º 269 do STJ, FIXO inicialmente o 

regime semiaberto para cumprimento da pena. Ainda, considerando que o 

sentenciado ficou segregado em razão deste processo, pode ser 

contemplado pela detração (art. 387, §2º, do CPP), devendo tal tempo de 

prisão ser abatido em sua pena, na fase de execução, eis que se aplicada 

neste momento não alterará o regime inicial fixado.Ante a ausência do 

requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, em razão do 

emprego de violência contra a pessoa, ainda, o teor da Súmula n.º 588 do 

STJ, DEIXO de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva 

de direito.Pelas mesmas razões, DEIXO de aplicar a suspensão 

condicional da pena, ‘ex vi’ do art. 77 do CP. (...)Cumpridas todas as 

providências retro, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de 

dezembro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37521 Nr: 1096-04.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE JERONIMO SILVA - 

OAB:16.046, VIVIANA DE JESUS HIDALGO - OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

condenar o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO a pagar 

as seguintes verbas:

1) restituir à parte requerente o valor de R$ 8.513,00 (oito mil quinhentos e 

treze reais), conforme o preço médio de mercado da Tabela FIPE (fls. 26), 

que deverá ser corrigido, aplicando-se os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pelo 

artigo 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência desde o 

efetivo prejuízo, a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

2) pagar à parte autora o valor de R$ - 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por dano moral, valor este que deverá ser corrigido e 

atualizado desde o arbitramento, com incidência de juros desde o evento 

danoso, nos moldes do Art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a nova redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009.

Por ter a parte autora sucumbido de parte mínima do pedido, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

das custas processuais pela isenção legal, ressalvado o direito de 

ressarcimento da parte autora pelas custas antecipadas, se houver.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, ao 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45055 Nr: 1504-24.2017.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Souza, Leci Dias Pereira, JACY BELMIRO DE 

SOUZA, ADERLI BELMIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para o fim de 

HOMOLOGAR, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha amigável acostado às fls. 63/68 dos autos, do 

espólio de Teresinha Maria Dias, inventariados por Marli de Souza, 

atribuindo aos que nela figurem os respectivos quinhões, ressalvados 

eventuais direitos de terceiros. Uma vez pagas as custas judiciais, 

eventualmente existentes, na sua integralidade, bem como intimada a 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal para que lhes seja 

viabilizado o exercício de seus direitos fiscais e de crédito, de acordo com 

a natureza jurídica dos tributos que eventualmente se encontrem 

pendentes, na forma do art. 659, §2.º do CPC, EXPEÇA-SE formal de 

partilha.

Após o cumprimento das providências acima, REMETA-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38766 Nr: 113-68.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para ABSOLVER o acusado ANIVERCINO ALBINO DE LANA, qualificado 

nos autos, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP. Sem 

condenação em custas processuais.

 Por se tratar de sentença absolutória, desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação de seu defensor, a teor do art. 980, § 7º e 

1.387, da CNGC. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, 

Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o respectivo procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE 

as comunicações nos autos. Certificado o trânsito em julgado e cumpridas 

as providências retro, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Publique-se. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Jauru/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42546 Nr: 54-46.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELORE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME, HELCIO LINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 10 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 1430-04.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. L. DA SILVA & CIA LTDA ME, HEMERSON 

LAERCIO DA SILVA, RAFFARDY WENDEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 10 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 179-77.2018.811.0047

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FVFLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 10 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46830 Nr: 151-12.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JAURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 10 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48994 Nr: 1398-28.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONISE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 10 de dezembro de 2018.
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Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48209 Nr: 983-45.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B JOVIO - EPP, ROBERTA BASILIO JOVIO, 

GENESMAR SILVA DA CUNHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam a parte requerente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim 

de que se manifeste a respeito das petições retro.

Jauru, 10 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50011 Nr: 2022-77.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rocha de Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 6 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 543-20.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista a manifestação do Perito, sejam as partes intimadas, a 

fim de que compareçam à Perícia Técnica designada para o dia 

15/01/2018, às 09h00, na Clínica Odontomedic – Ultrassom, localizada na 

Av. Marechal Deodoro, nº. 605, Centro, Jauru/MT, telefone: (65) 

3244-2015, devendo o periciando apresentar documento pessoal com foto 

e documentos médicos necessários à avaliação.

Jauru, 10 de dezembro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010053-81.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010053-81.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte 

executada/requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste 

acerca do inteiro teor da petição da parte autora a qual requer o sequestro 

da quantia referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 

de dezembro de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48697 Nr: 1247-62.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Maycon de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, nesta data, procedo a INTIMAÇÃO via DJE, da Ilustre 

causidica, Dra. AMANDA SCARANTE, para apresentação de MEMORIAIS, 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, conforme a seguir: Tendo em vista que o 

defensor dativo apresentou resposta à acusação de forma genérica às 

imputações, que não alegou preliminares ou juntou documentos, nos 

termos do artigo 81 da Lei nº 9.099/95, RECEBO a denúncia ofertada pelo 

Ministério Público contra WELLINTON MAYCON DE ARAÚJO, dando-o 

como incurso nas penas do art. 330 do Código Penal e art. 309 do CTB, 

vez que presentes os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como as condições gerais e específicas da ação penal. 

Com efeito, há nos autos prova do crime imputado ao acusado, assim 

como indícios suficientes de autoria, inexistindo qualquer razão de rejeição 

da denúncia, conforme ditames do art. 395 do Código de Processo Penal. 

Ademais, não resta evidente atipicidade dos fatos, causa excludente de 

ilicitude, de culpabilidade ou extintiva da punibilidade a ensejar absolvição 

sumária na forma disciplinada no art. 397 do retromencionado Codex. 

Tendo o Ministério Público oferecido alegações finais na presente 

solenidade e não apresentado objeções ao pedido da Defesa Técnica, 

defiro o prazo de cinco dias, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP, para 

apresentação de memoriais. Após, volvam-me os autos conclusos. Saem 

os presentes intimados. Publicada em audiência.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000160-88.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAINERIO ESPINDOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000160-88.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: RAINERIO ESPINDOLA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. DETERMINO que a 

Secretaria certifique o decurso do prazo para manifestação da Fazenda 

Pública acerca da indisponibilidade levada a efeito nos autos. Na 

sequência, considerando que, devidamente intimada, a Fazenda Pública 

permaneceu inerte, ainda, o inteiro teor da petição da parte autora, 

informando os dados bancários para levantamento do valor constrito, 

DETERMINO a expedição alvará de liberação, fazendo-se consignar os 

dados mencionados. Após o decurso do prazo de 10 (dez) dias da 

remessa do respectivo alvará eletrônico, INTIME-SE a parte 

exequente/requerente, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste requerendo o que entender pertinente. Apresentada 

manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE as 

partes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 10 de dezembro 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40147 Nr: 2964-43.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, 

conforme fundamentação supra.3.2. Deixo de condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por ser 

beneficiária da justiça gratuita.3.3. Com o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquivem-se.3.4. P.R.I. Cumpra-se.Juscimeira – MT, 

07 de dezembro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37131 Nr: 1673-08.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O, SOILA JORDANA PEREIRABASTOS - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, 

conforme fundamentação supra.3.2. Deixo de condenar a parte autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por ser 

beneficiária da justiça gratuita.3.3. Com o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquivem-se.3.4. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47678 Nr: 2780-53.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENAL LEITE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43342 Nr: 961-81.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ROCHA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POTYRA IRAE LOUREIRO - 

OAB:18910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DISPOSITIVO3.1. POSTO ISSO, tendo sido demonstrada a alegada 

lesão a direito líquido e certo da impetrante, mediante prova 

pré-constituída, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei nº. 

12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA INVOCADA, DETERMINANDO a 

convocação da impetrante, em caráter efetivo, em seguida, a nomeação e 

posse para integrar o quadro permanente da Administração Pública 

Municipal, ocupando o cargo de Professor Nível I. 3.2. Deixo de condenar 

o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

eis que isento nos termos da Lei nº. 18 da Lei 7.347/85. (REsp 822919 / 

RS RECURSO ESPECIAL 2006/0039002-2. Rel. Ministro JOSÉ DELGADO , 

DJ 14.12.2006 p. 285).3.3. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se 

os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da 

sentença, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº. 

12.016/2009.3.4. Dê-se ciência às autoridades coatoras, na forma da 

lei.3.5. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.3.6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22681 Nr: 727-75.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMARIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B, Renato Ocampos Cardoso - OAB:11878-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO. - OAB:379/MS, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-a/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

do seu procurador/advogado, acerca da PERÍCIA DESIGNADA para o dia 

18/12/2018 (terça-feira), às 15:20 horas, a ser realizada na sede do 

Fórum da Comarca de Juscimeira. O(a) advogado(a) fica ciente de que 

DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no dia e hora 

marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito, sendo que o não comparecimento na 

perícia agendada demonstrará, tacitamente, seu desinteresse no 

prosseguimento da ação. Fica a parte autora intimada por intermédio de 
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seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38499 Nr: 2355-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANAWIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez 

à parte autora, FANAWIA BARBOSA CUNHA, indicada e qualificada na 

petição inicial, nos termos do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, 

da mesma lei, a partir de 11/08/2016, observada a prescrição quinquenal 

contada retroativamente da data do indeferimento administrativo; e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Por estarem presentes os 

requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme 

demonstrado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, eis que se trata de verba de caráter alimentício, urgente por 

natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela antecipada veiculado pela parte 

autora, para o fim de determinar a implantação do benefício na folha de 

pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais), a 

ser revertida em prol da parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 480 Nr: 1-09.1992.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UALEN AMÉLIO MENDES, JOÃO MARTINS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de fl. 311. Assim, oficie-se o Juízo de 

Presidente Prudente- SP, bem como intime-se a Secretaria Adjunta de 

Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso para que informe a 

este Juízo, se houve o recambiamento do acusado Ualen Amélio Mendes 

para o presídio Major Eldo Sá Correa – Mata Grande, na cidade de 

Rondonópolis-MT. Prazo: 05 (cinco) dias.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45018 Nr: 1765-49.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEIA DELFINO LIRA 

FALCO - OAB:14726, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O, 

WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Vistos.

 1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 292/2018-CPJ, datado 

nesta data, oriundo da Cadeia Pública da cidade de Jaciara – MT, tenho 

por bem redesignar a audiência de instrução e julgamento para o dia 

29/01/2019, às 13h00min (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Solicite-se o recambiamento do réu para comparecer à audiência 

supradesignada.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 7 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40064 Nr: 2947-07.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez 

à parte autora, MARIA DE FATIMA DE SOUZA, indicada e qualificada na 

petição inicial, nos termos do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, 

da mesma lei, a partir de 14/06/2009, observada a prescrição quinquenal 

contada retroativamente da data do ajuizamento da demanda; e julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 596 Nr: 10-54.1999.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 Vistos.

1. Tendo em vista que o apelante (fl. 231/235), bem como apelada (fl. 

252/257), já apresentaram suas razões.

 2. Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com os cumprimentos deste juízo.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38436 Nr: 2327-92.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido em petitório em Ref: 25. Assim intime-se a parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias promova a emenda da inicial, 

fazendo constar como polo passivo todos os herdeiros do de cujus.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 06 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43312 Nr: 951-37.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDLDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O

 Vistos.

1. Intime-se pessoalmente o requerido para que o mesmo possa proceder 

com a sua defesa na presente demanda.

 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 07 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48342 Nr: 3042-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. (...)Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas 

próprias partes, designo audiência de conciliação para o dia 11/02/2019, 

às 13h (horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.(...)a. Assim, DETERMINO a 

realização de Perícia e nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) Vanessa 

Cristina Santini Santana inscrita no CRM nº 9500/MT, tendo como endereço 

Rua Caiçara, nº. 1439, Centro, Jaciara/MT, a qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso.7. Intime-se a perita dando-lhe ciência da 

nomeação e, no mesmo ato, encaminhe os quesitos formulados pelo juízo 

nesta decisão e, nas respectivas oportunidades, pelas partes – isto é, 

inicial e contestação, bem como para que promova o agendamento, desde 

logo, da data em que a pericia será efetuada. (...). Desde já formulo os 

quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão que o 

impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa desta lesão? 3)- O(a) 

periciando(a) é portador de incapacidade laborativa que impede o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? 4)- Qual a causa 

desta incapacidade? 5)- Desde quando remonta a incapacidade? 6)- Qual 

o grau de incapacidade para o trabalho: a)- definitiva/irreversível? b)- 

temporária? c)- parcial? d)- total? 7) O(a) periciando(a) possui condições 

de autodeterminar-se completamente ou depende de algum auxílio, 

acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com 

dignidade? 8) Essa assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) 

periciando(a) deve ser permanente?

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 1343-11.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 07 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21332 Nr: 432-72.2012.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA SILVA MARTINS - 

OAB:10100, FABIANA R. DE O. DELMONTES - OAB:7.819, NELSON 

PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora que 

requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20380 Nr: 400-04.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARCOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13.311, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora que 

requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10851 Nr: 498-23.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora, para se 

manifestar acerca do levantamento dos valores oriundos de alvarás 

eletrônicos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21444 Nr: 558-25.2012.811.0048

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 839 de 975



 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNETE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL MARTINS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

para retirar os formais de partilhas, no prazo de (10) dez dias, sob pena 

de arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43312 Nr: 951-37.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21479 Nr: 594-67.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CAVALCANTI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAILTA REZENDE SILVA, REINALDO ALVES 

MENDES, ALBERTINO GOULART FIGUEIREDO, CECÍLIA BONIFÁCIO 

CARRIJO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DANILO LOPES LEITE - 

OAB:5270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora que 

requerer o que entender oportuno, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 1928-97.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 IMPULSIONO os presentes autos afim de intimar a parte autora para que 

ante a certidão de trânsito em julgado à Ref:59, promova o Cumprimento de 

Sentença no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de arquivamento do feito, 

nos termos do Art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Sem mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6384 Nr: 1089-24.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTINI LTDA - ME, VANDER 

MÁRCIO DA SILVA, ESPÓLIO DE DÉBORA CRISTINA SANTINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte 

Autora a manifestar o que de direito, tendo em vista a certidão do Oficial 

de Justiça "NEGATIVA", no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20827 Nr: 914-54.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE SOUZA, TJD - 

TRANSPORTES LTDA, USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA - 

"INDÚSTRIA", COOPERTRANSVALE - COOP DE TRANSP. ROD. DE PAS. E 

CARGAS V. S. L. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:MT-19925/0, WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - OAB:21569MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:GO 19.921, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12.466/A, FERNANDO DALL' AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8.534/GO

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a Parte 

Autora a manifestar o que de direito, tendo em vista a Carta Precatória ter 

sido diligência "NEGATIVA", no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22995 Nr: 1053-35.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI - OAB:MAT 

1963221, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22436 Nr: 473-05.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTERO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20546 Nr: 590-64.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 
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FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:, ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7491 Nr: 1115-33.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICIA NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

CUMPRAM-SE os termos da decisão à fl.185/186 dos autos.

Contudo, providencie a vinculação dos valores, após, volte concluso com 

urgência, antes da remessa dos autos.

Às providências.

Marcelândia/MT, 07 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68373 Nr: 437-66.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CEZAR CAMPANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos etc. Consoante certificado nos autos à fl. 162, o réu não foi 

encontrado no endereço que indicou nos autos, estando atualmente em 

local incerto e não sabido. Destarte, por sua vez, o Ministério Público 

opinou pela decretação da revelia do acusado (fl. 164) nos termos do 

artigo 367 do Código de Processo Penal, bem como o prosseguimento do 

feito, a ser realizada nova tentativa de citação/intimação do réu no 

endereço informado à fls. 164, para comparecer o referido ato designado 

à fl. 163, para assim ocorrer à realização do interrogatório do acusado. 

Ademais, em análise ao caso em apreço, entendo que a decretação dos 

efeitos da revelia é medida a se impor em face da desídia do réu que, 

modificou seu endereço sem comunicar o Juízo, o qual deveria fazer 

conforme fl. 93. Assim, por tal situação a própria jurisprudência 

predominante recomenda a seguintes providências, vejamos:“TACRSP – 

Depois de citado, o réu tem os seguintes ônus: deve comparecer ao 

interrogatório e aos demais atos para os quais for ulteriormente intimado 

(art. 366) e não poderá mudar de residência ou dela ausentar-se por mais 

de oito dias, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde poderá 

ser encontrado (art. 369). Descumprido qualquer um desses ônus, o 

prejuízo advindo para ele é o de prosseguir à sua revelia o curso do 

processo (RT 532/384 – In Código de Processo Penal Interpretado: 

referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial: 

atualizado até dezembro de 2002 – 10. ed./Julio Fabbrini Mirabete – São 

Paulo: Atlas 2003, pág. 946).” (grifamos) Neste diapasão, em consonância 

a lição jurisprudencial supra, DECRETO A REVELIA do acusado. Por fim, 

dando prosseguimento à instrução processual, mantenho a data 

designada à fl. 163 para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.Expeça-se carta precatória para o interrogatório do acusado 

no endereço declinado pelo MP às fls. 164. Marcelândia, 05 de dezembro 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61391 Nr: 89-53.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVILUCAS MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, a norma determina que, caso seja feita a notificação do 

contribuinte por carta, deve haver a comprovação de recebimento no 

domicílio, que não necessita ser recebida a correspondência pelo próprio 

contribuinte.No entanto, no caso em tela, a carta retornou com aviso de 

não recebimento (fls. 12). Destarte, deveria o Ente Tributante notificar o 

contribuinte por edital, conforme o previsto no art. 23, III, do citado 

Decreto.Como não há prova nos autos da notificação por edital, entendo 

que a CDA é nula por falta de notificação do sujeito passivo do tributo. Ao 

menos, não há nos autos comprovação da notificação. Com esses 

fundamentos, ACOLHO a exceção de pré-executividade, julgando-a 

PROCEDENTE, e, por conseguinte, para determinar a EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por nulidade do título 

executivo.Condeno o exequente aos honorários sucumbenciais, que fixo 

em 10% do valor da causa.Ausente condenação de custas, uma vez que 

se trata de Fazenda Pública.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos.Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 715 Nr: 1097-02.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS Santiago ME, JOSÉ SABASTIÃO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Á Secretaria para que solicite a vinculação dos valores bloqueados pelo 

bacenjud aos autos. Após, voltem conclusos para a expedição de alvará.

Marcelândia-MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66258 Nr: 862-30.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de condenação 

constante na denúncia para CONDENAR o réu ADRIANO DE SOUZA DA 

SILVA pelos crimes previstos nos arts. 306 e 303, §1º, c/c art. 302, §1º, I, 

todos da Lei 9.503/97 – CTB.(...). Logo, fixo como PENA-BASE privativa de 

liberdade:a) para o delito do art. 306: a detenção de 06 meses, 10 

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo e a proibição de se obter a 

permissão ou habilitação para dirigir veículo por 01 anos. b) para o delito 

do art. 303: a detenção de 06 meses e proibição de se obter a permissão 

ou habilitação para dirigir veículo por 01 ano.(...).Após o trânsito em 

julgado da sentença penal de mérito, adotem-se as seguintes providências 

finais:a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE 

para que proceda a suspensão dos direitos políticos do condenado pelo 

tempo da condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o 

Cartório deste juízo criminal expeça carta de sentença com remessa ao 

juízo das execuções penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, 

nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser 

intimadas, na forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Em tempo, em 

razão da nomeação do causídico à fl. 50, fixo honorários advocatícios no 
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valor de 10 URH, conforme estabelecido na tabela da OAB/MT, à 

secretaria para que EXPEÇA a respectiva certidão.Marcelândia/MT, 05 de 

dezembro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 1373-62.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARANI MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 -SENTENÇA–

Trata-se de embargos de declaração, interposto pelo MUNICIPIO DE 

MARCELÂNDIA/MT, aduzindo, em síntese, que a decisão de fl. 244, 

apenas decretou a revelia do requerido e não analisou a prescrição 

alegada pelo embargante às fls. 218/223, assim requer sanada a omissão.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme consta em petitório (fls. 245/249), o embargante insurge-se em 

face da decisão de fl. 244, em razão da omissão quanto à alegada 

prescrição suscitada pelo embargante às fls. 218/223.

No presente caso, verifico estar com a razão o embargante, uma vez que 

a decisão de fls. 244 não analisou a prescrição do débito.

Desta forma, passo a analisa-la:

A cobrança tem origem pelos serviços prestados pelo requerente em 

04/2008 à 03/2009, conforme fl. 07, e a demanda foi protocolada em 

03/12/2014.

No entanto, a documentação comprobatória das dívidas estava em posse 

do requerido até a data de 02/10/2014, sendo que foi criada uma 

Comissão para apurar os restos a pagar da gestão anterior. Ademais, em 

02/10/2014 o parecer da citada Comissão foi no sentido de entregar a 

documentação para os supostos credores a fim de que eles 

ingressassem na Justiça.

Assim sendo, mesmo se os requerentes quisessem, não poderiam 

ingressar com demanda judicial antes desse prazo, pois não tinham posse 

da documentação necessária.

Desta forma, verifico que houve a interrupção da prescrição, que 

recomeçou a correr a partir da negativa do ente público em pagar o débito, 

o que se deu em 02/10/2014. Assim, como a ação foi ajuizada em 

03/12/2014, não está prescrita a dívida pleiteada.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada, acrescentando esta decisão àquela de fls. 244 e mantendo os 

demais termos.

Destarte, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

desejam produzir outras provas nos autos.

Após, voltem conclusos.

Marcelândia-MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77503 Nr: 1756-98.2018.811.0109

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, CORPUS MEDICINA 

DO TRABALHO LTDA., Carlos Alberto Casula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

 Trata-se de pedido de homologação de acordo extra judice proposto por 

Município de Marcelândia, Corpus Medicina do Trabalho Ltda e Carlos 

Alberto Casula.

 Às fls. 05/08, o Exequente informa a celebração de acordo, bem como, 

pugna pela sua homologação.

É síntese do necessário.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se que as partes litigantes celebraram 

acordo extrajudice, no qual pactuam o parcelamento e pagamento da 

dívida objetos dos autos.

Todavia, desnecessária a homologação do mesmo, haja vista que a 

requerente possui autonomia para celebrar acordos administrativamente, 

bem como, sendo o caso, executá-los posteriormente.

Assim, considerando a prescindibilidade da homologação requerida, deixo 

de homologar os termos apresentados, cabendo ao autor celebrante, à 

fiscalização e a execução do mesmo, considerando que o acordo 

celebrado por Ente Público tem validade de título executivo, não havendo 

necessidade de homologação judicial para tanto.

Desta forma, verifico que não há interesse de agir, uma vez que o mesmo 

resultado pretendido já foi alcançado pela avença, ou seja, a consecução 

de um título executivo. Se as partes não o cumprirem, podem ser 

executadas judicialmente.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO por falta de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC.

 P.R.I.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60827 Nr: 803-47.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA QUEBRADA LTDA - ME, Ozel 

Gonçalves de Almeida, CLÁUDIO BERNARDO DE ANDRADE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 51 e Determino que seja realizada nova tentativa de 

citação/intimação do executado Sr. Ozel Gonçalves de Almeida, no 

endereço informado à fl. 52.

 Em relação ao executado Sr. Cláudio Bernardo de Andrade Mendonça, 

analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação do executado, as quais restaram infrutíferas, e que 

as citações e intimações por carta e por oficial de justiça restaram 

negativas, diante disso, defiro o requerimento de fl. 51, e, DETERMINO que 

o executado seja intimado via EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias.

Expeça-se carta precatória se necessário.

 Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para 

requerer oque for de direito.

Após, voltem os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

Marcelândia-MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67998 Nr: 275-71.2016.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 Vistos, etc.

Diante da manifestação do Ministério Público às fls. 57 mantenho as 

medidas protetivas deferidas às fls. 12/14, bem como, a baixa do presente 

feito e a comunicação da decisão de fls. 12/14 na devida Ação Penal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73870 Nr: 1689-70.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA 

GABRIELE DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, CILSO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:20.430, ELITON 

REZENDE DE JESUS - OAB:21781/0, Névio Pegoraro - OAB:6904-B

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA em face da ré PAMELA GABRIELE DA SILVA 

BATISTA. Por fim, em análise as defesas prévias apresentadas às fls. 141 

e seguintes, tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhum 

caso de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal ou de extinção de punibilidade. No tocante as preliminares 

arguidas pela denunciada (ausência do preenchimento dos requisitos - 

art.41), estas não devem ser acolhidas, mormente, em face da ausência 

de subsídio jurídico para tanto. Nesse sentido, em objetiva fundamentação, 

quanto à ausência dos requisitos arguidos, analisando detidamente os 

autos, entendo que não subsiste, pois, as materialidades dos delitos 

encontram-se comprovados através dos documentos anexos às fls.11/31 

dos autos. Diante disso, não havendo subsídios para acolhimento das 

preliminares, não havendo causa para absolvição sumária e nem a 

revogação da prisão preventiva da ré. Porquanto, com a finalidade de dar 

continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 21 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 13:00 HORAS. INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas na denúncia, fl.07, para comparecerem à audiência 

designada, sob as penas da lei, bem como as arroladas pela defesa às 

fls.144-V/145.Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição 

de testemunhas residentes fora da comarca. Requisite-se 

escolta.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ATUALIZE O BNMP 2.0 E 1.0 Marcelândia/MT, 06 de dezembro 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75284 Nr: 548-79.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o causídico peticionante à fl.156, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos instrumento de procuração, sob pena de 

desentranhamento.

Em tempo, cumpra-se determinação à fl.155, no que pertine a certificação 

requerida.

 Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74123 Nr: 1815-23.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido tácito de conversão da busca e apreensão em ação 

executiva, nos termos do artigo 4º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. Assim, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), diploma que deve reger a hipótese, 

ante o que preconiza o princípio da aplicação imediata da lei processual.

3. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada (arts. 829, § 1º NCPC).

4. Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o Meirinho indagar ao 

executado acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor 

Oficial de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem 

de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 5. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida ao devedor contida 

no artigo 916 do Código de Processo Civil.

6. FIXO os honorários no valor correspondente a 10% (dez por cento) da 

execução. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (art. 827, § 

1º CPC).

7. Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do CPC.

8. Se necessário for, poderá o senhor meirinho utilizar-se dos benefícios 

do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não sendo penhorados bens, voltem os autos conclusos para a análise do 

bacenjud e renajud.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66830 Nr: 1106-56.2015.811.0109

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA., Adriana Tirapelle, DANI ANDRÉ TIRAPELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Intime-se a parte ré, para, em 10 dias, manifestar-se sobre fls.451;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40290 Nr: 257-02.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:MT- 5.425-B, MATEUS MEMEGON - OAB:63..633 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.104 dos autos, no que tange ao cumprimento de 

sentença. Retifique-se a capa dos autos.

Cite-se/Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como de 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63032 Nr: 187-04.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:MT- 5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11229-B

 Vistos, etc.

Em razão da manifestação da parte embargada às fls.116 e 126, quanto a 

produção de prova testemunhal, intime-se para que no prazo de 10 (dez) 

dias justifique imprescindibilidade das oitivas requeridas, vez que a matéria 

discutida nos embargados versa sobre matéria de direito.

Certifique-se o decurso de prazo, se necessário, volte concluso.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40841 Nr: 303-88.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICOLA BOM SOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:MT- 5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se decisão em processo apenso (CÓD.63032)

Marcelândia-MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 714-53.2014.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON KOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc(...).É a síntese do necessário.DECIDO.Em análise ao que 

consta nos autos, assiste direito no que requer a parte autora, por quanto, 

considerando que não se logrou êxito na apreensão do bem dado como 

garantia (veículo) é cabível a conversão da presente ação de busca e 

apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do 

Código de Processo Civil, in verbis(...) Assim, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos documento original do 

contrato celebrado com o requerido, para preenchimento dos requisitos da 

ação executiva, bem como pagamento de diligência. Decorrido o prazo 

acima, sem cumprimento da determinação, certifique-se, volte concluso. 

No entanto, juntado o título original aos autos, proceda-se na forma 

abaixo:1-Cite-se na forma do art. 829 do Código de Processo Civil, para 

pagamento do valor no prazo de três (03) dias. Fixo honorários em 10% 

do valor da causa, no endereço indicado à fl.68;2-Não havendo o 

pagamento, pelo mesmo mandado sejam penhorados ou arrestados tantos 

bens quantos necessários à garantia do débito exequendo, na forma do 

art.831, do CPC;3-Recaindo a constrição em bem imóvel, intimem-se os 

cônjuges, devendo o Exeqüente cumprir o disposto no art.842, do CPC. 

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se, expedindo o necessário.Marcelândia, 05 de 

Dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76351 Nr: 1193-07.2018.811.0109

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, GEISSON HUGO DE 

LIMA SEMIM & CIA LTDA - ME, GEISSON HUGO DE LIMA SEMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apensem-se estes autos ao de código 70657. Após, voltem os autos 

conclusos para a decisão.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67072 Nr: 1205-26.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO NATAL FORMEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÈDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias, iniciando pela parte 

autora, informarem se possuem interesse na produção de provas, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 05 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64553 Nr: 3160-29.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISLENE TIBUSSO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO PEDROSO ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudineia Fernanda Jorge 

Salomão - OAB:24612

 -SENTENÇA –

Trata-se de embargos declaratórios, interposto pela causídica nomeada 

por este juízo à fl. 16, em razão da ausência de núcleo da defensoria 

pública nesta comarca, em face da omissão na sentença à fl. 83/84 que 

não arbitrou os devidos honorários advocatícios.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme consta em petitório (fls. 89), a embargante insurge em face da 

sentença (fl. 83/84), em razão da omissão quanto ao arbitramento de 

honorários sucumbenciais, tendo em vista a interposição da presente 

ação.

Em análise ao mérito do presente, verifico que os presentes embargos 

devem ser acolhidos.

Destarte, de fato na decisão embargada não houve o arbitramento dos 

honorários, bem como não constou a determinação para expedição da 

respectiva certidão.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada e os JULGO PROCEDENTES, tão somente para fixar os 

honorários advocatícios em 08 URH, considerando a assídua atuação da 

causídica e, mantendo os demais termos da sentença.

Por fim, à secretaria para que expeça a certidão necessária para 

recebimento do crédito/honorários.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Após, com as cautelas e baixas de praxe, arquivem-se os autos.

Marcelândia-MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46564 Nr: 339-28.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BORIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À Secretaria para certificar se os valores estão vinculados aos presentes 

autos.

Após, com a vinculação, voltem os autos conclusos.

Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48269 Nr: 94-80.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

À Secretaria para que solicite a vinculação dos valores mencionados a 

estes autos.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75931 Nr: 963-62.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVIR PAWIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, levando em consideração os bens indicados à penhora 

de fls. 7-V, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos 

os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar aos executados acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.(...).CONSIGNE-SE no mandado a faculdade 

conferida aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015.Não sendo 

encontrados bens para constrição, INTIME-SE a partes executada para 

que indique bens passíveis de penhora.FIXO os honorários advocatícios 

em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. (...) nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte 

exequente inerte, declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano 

(artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

seja localizado o executado ou encontrado bens penhoráveis, determino o 

arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 

05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72766 Nr: 1129-31.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MORAIS NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 Vistos etc.Diante da manifestação às fls. 29, e não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO a Drª. GABRIELE BORIN para 

promover a defesa da exequente Damila Tainara da Silva Morais 

Nespolo.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 5 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados(...)Registre-se, 

também, que são obrigações fundamentais para a percepção da 

remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE a advogada mencionada para requerer o que for 

de direito.3)Após, façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61347 Nr: 45-34.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE SOUZA, FELIPE L. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

 Trata-se de pedido de homologação de composição extrajudicial, em 

relação ao pagamento de verba honorária.

 Às fls.50/52, o Exequente traz aos autos a planilha de débitos atualizada, 

dívida esta que será quitada na forma descrita à fl. 49.

Relatei.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se que as partes celebraram acordo 

extrajudicial, no qual pactuaram o parcelamento e pagamento da dívida 

objeto dos autos, no valor de R$ 2.231,96 (dois mil duzentos e trinta e um 

reais e noventa e seis centavos), a qual deverá ser paga em 02 (duas) 

parcelas, iniciando-se em 04/09/2018, à fl. 49.

 Diante disso, as partes pugnam pela homologação, bem como a 

suspensão dos autos até o cumprimento dos termos do acordo ou 

descumprimento deste.

 Assim, considerando a composição realizada entre as partes (fl.49), 

homologo o presente acordo, com data a viger a partir da presente 

homologação, bem como, por conseguinte SUSPENDO a presente ação, 

até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes, nos 

termos do artigo 922, Código Processo Civil.
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Após, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o 

cumprimento do acordo.

 Marcelândia/MT, 04 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49901 Nr: 437-42.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL ROCHA MORGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a certidão de fls. 127.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 04 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72534 Nr: 991-64.2017.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DENISE STRADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao Ministério Público.

 Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73681 Nr: 1587-48.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA APARECIDA FERNANDES, EDSON SILVA 

VERONEZ, ADEMAR DA SILVA, ADRIANA SEIBEL DOS SANTOS, 

AMANTINO PEDRO RAMOS, WILSON MALHEIROS DOS SANTOS, 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, Antonio Gouveia de Souza, DENIL 

FERNANDES DA SILVA, JOSÉ MARIA QUIRINO DA SILVA, CELIA ALVES 

APARECIDA DA SILVA, ANALICE BENTO DE SOUZA, JOÃO ALVES DE 

SOUZA, ANA LUCIA DA SILVA, CELIA MARA DE ANDRADE, GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA, GONÇALO GOMES SOBRINHO, ELIAS SILVIO 

SCHWARZ, JAIR TRAFICANTE, HILDA MARCOSSI DE OLIVEIRA, ELI 

NEVES, GILMAR RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ DE JESUS SILVA, SIDNEY 

GONÇALVES DE SOUZA, JOÃO GOMES DA SILVA, JOSIELI APARECIDA 

VIEIRA, GEOSMAR DA SILVA SANTOS, IVANI DOS SANTOS SOUZA, 

GISELE PEREIRA DE JESUS, FLAVIO DE OLIVEIRA KLEINUBING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CEZAR DE 

ANGELO VELLINE, APARECIDA PEREZ VELLINI, ANGELO BARBATO, ANA 

CANDELÁRIA VELLINI BARBATO, LUIZ VELLINI, IRANI SEISCENTO 

VELLINI, FRANCISCO DOMINGUES GARCIA, ANTONIA VELLINI DE 

ANDRADE, JOÃO RODRIGUES DE ANDRADE, ELIZABETE VELLINI, 

ESPOLIO DE APARECIDA VELLINI DOMINGUES, EDVALDO DOMINGUES 

VELLINI, EDVALDO DOMINGUES VELLINI, JOÃO LUIZ CAMPANA DE 

MORAES, SÉRGIO LUIZ DADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT, QUÉCELE DE CARLI - OAB:17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os autores para se manifestarem sobre a contestação no 

prazo legal.

 Certifique-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62589 Nr: 1275-14.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Existe determinação judicial a cumprir às fls. 11.

Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 724-58.2018.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTONELLO BELLINI MORAES, ALBERI 

PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente os requerentes para, no prazo de 10 dias, 

pugnarem o que entenderem de direito, sob pena de abandono 

processual.

 Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71417 Nr: 346-39.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE BECKER TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13.431-A

 Arquivem-se os autos.

Marcelândia, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70374 Nr: 33-16.1996.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMIR JOSE ASSAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIORELLO - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Jussara Rasquin 

Slhessarenko - OAB:1.541-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte foi intimada através de seu advogado (fl.220) 

contudo, sem manifestação (fl.221).

Destarte, pela derradeira vez, intime-se pessoalmente a parte autora, no 

endereço informado nos autos, para no prazo de até 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo o que for de direito, sob pena de configurar 

abandono de causa (art.485, III do CPC).

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.
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 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 06 de Dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64104 Nr: 1053-12.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANASTACIO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por 

ANASTACIO FRANCISCO DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, lastreada na deliberação proferida nos autos 

à (fls. 140/141).

Desta forma:

1) INTIME-SE o executado para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 535, CPC).

2) Não apresentada impugnação (art. 535, § 4º, NCPC), façam-me os 

autos CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74874 Nr: 242-13.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Casula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO do feito formulado à fl.40, pelo prazo de 

24 meses, conforme ali requerido.

Fluído o mencionado lapso temporal, intime-se o exequente para retomar o 

curso da execução ou informar a quitação do tributo.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71015 Nr: 122-04.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS SUFFRIDINI, CLEUCI MARIA 

SUFFRIDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo legal e requerer o que 

entender de direito.

 Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69780 Nr: 1187-68.2016.811.0109

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dener Felipe Felizardo e 

Silva - OAB:OAB/MT 21.678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 -SENTENÇA-

 Trata-se de pedido de Medidas Protetivas intentado por Ana Paula Araújo 

Garcia em desfavor de Evaristo Gomes Medeiros, com base na Lei nº 

11.340/2006.

As medidas protetivas foram deferidas às fls. 11/12.

À fl. 17, a requerente compareceu na secretaria deste Juízo, informando 

que não necessita mais da manutenção das medidas protetivas pois vai 

embora da cidade.

É o relatório. DECIDO.

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da ação, e, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).

Sem custas e sem honorários.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

 Marcelândia/MT,6 de dezembro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66495 Nr: 961-97.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DONIZETE NUNES DOS SANTOS, 

LÚCIO PONCIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, promovida pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-grossense – Sicredi Norte MT, em detrimento de Eduardo Donizete 

Nunes dos Santos e Lúcio Ponciano de Paula.

 Às fls. 38/39 dos autos consta acordo feito entre a exequente e o 

executado Lúcio Ponciano de Paula.

 Relatei.

 DECIDO

 Sendo as partes capazes e os direitos disponíveis, HOMOLOGO o acordo 

celebrado de fls. 38/39 entre a exequente e o executado Lúcio Ponciano 

de Paula, acordo este cujos termos fazem parte integrante da presente 

decisão.

 Considerando que o prazo para o cumprimento do acordo já se esgotou, 

intime-se a exequente para se manifestar sobre o seu cumprimento.

 Ademais, em relação ao executado Eduardo Donizete Nunes dos Santos, 

a ação de execução deve prosseguir, devendo assim o executado ser 

CITADO para, no prazo de três (03) dias, para efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos.

 Em seguida, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Marcelândia, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62045 Nr: 737-33.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP, RONALDO LUIZ BASQUERA, ANGELA ALVES DA SILVA 

BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o Embargado para que no prazo legal, manifeste-se quanto aos 

embargos de execução fiscal interposto às fls. 72/77.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se.

Após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60553 Nr: 511-62.2012.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSLDS, MALDS, ASLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

 Recebo o presente cumprimento de sentença.

 INTIME-SE na forma requerida, para efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia em atraso, bem como as que vencerem no curso do processo, 

no prazo legal de três (03) dias, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil 

(artigo 528 do CPC e Súmula 309 do STJ).

 Em caso de não pagamento da dívida pelo executado, no prazo 

assinalado, proceda-se desde já ao PROTESTO do pronunciamento 

judicial, nos termos do artigo 517 do NCPC.

No caso do inciso anterior, verifique-se, remetendo os autos à contadoria 

do juízo para atualização do débito. Após, façam os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 06 de dezembro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71741 Nr: 551-68.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, RICARDO MARTINS , IVO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 06 de dezembro de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-52.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE DIAS KOTOVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010060-52.2015.8.11.0109. REQUERENTE: LIANE DIAS KOTOVICZ 

REQUERIDO: SONY DO BRASIL LTDA, B2W COMPANHIA DIGITAL Alvará 

expedido, aguarde-se o pagamento e intimem-se as partes para se 

manifestarem em 05 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos. 

MARCELÂNDIA, 10 de dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-44.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE RABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010024-44.2014.8.11.0109. REQUERENTE: DOUGLAS ALEXANDRE 

RABER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, UNIVERSO ONLINE S.A 

(UOL) Alvará expedido, aguarde-se o pagamento. Após, intimem-se as 

partes para se manifestarem em 05 dias. Nada requerendo, arquivem-se 

os autos. MARCELÂNDIA, 10 de dezembro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-58.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ADEONI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSOEL DO PRADO ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Vistos, etc. Alvará 

expedido, aguarde-se o pagamento e intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 dias. Não havendo novos requerimentos, 

arquivem-se os autos. Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-52.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE DIAS KOTOVICZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010060-52.2015.8.11.0109. REQUERENTE: LIANE DIAS KOTOVICZ 

REQUERIDO: SONY DO BRASIL LTDA, B2W COMPANHIA DIGITAL Alvará 

expedido, aguarde-se o pagamento e intimem-se as partes para se 

manifestarem em 05 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos. 

MARCELÂNDIA, 10 de dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-44.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE RABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010024-44.2014.8.11.0109. REQUERENTE: DOUGLAS ALEXANDRE 

RABER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A, UNIVERSO ONLINE S.A 

(UOL) Alvará expedido, aguarde-se o pagamento. Após, intimem-se as 

partes para se manifestarem em 05 dias. Nada requerendo, arquivem-se 

os autos. MARCELÂNDIA, 10 de dezembro de 2018. Rafael Siman 

Carvalho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-53.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA ISOLINA JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Vistos etc. DEFIRO a 

expedição do alvará, conforme requerido pelos exequentes, a ser 

depositado na conta bancaria da patrona dos exequentes o valore que 

quite todo o débito. Alvará expedido, aguarde-se o pagamento. Intime-se a 

parte reclamada para se manifestar sobre o mov. 16808617 no prazo de 

05 dias. Após, voltem os autos conclusos para a decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-91.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para impugnar a contestação no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-71.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO HANAUER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CRISTIANE GRANDINI (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada da parte 

autora para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 

13 de dezembro de 2018 às 15:00 horas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-79.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PAULO HILBIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA Autos nº: 

100090-79.2017.811.0109 -SENTENÇA- Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9099/95. Consubstanciado informação da parte 

autora, no que tange ao pagamento do débito pelo requerido (Num. 

10874034 - Pág.1), JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Marcelândia/MT, 10 de dezembro de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 994-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSSIVAN MENDES DA CONCEIÇÃO, 

MARCELINHO ROSA DOS SANTOS, Rangel Alves da Silva, MATHEUS 

SOARES CASTRO, LUCAS WESLEY DA SILVA VITORINO, ANDRE 

LUCIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641, ARLON DE SOUZA PORTO - OAB:17958/O, CINTIA BEE DE 

SOUZA PINTO - OAB:8.011-OAB/MT, JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Autos nº 994-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61976.

Vistos.

Considerando a informação de ref.332, bem como as medidas cautelares 

impostas por este Juízo quando da concessão de liberdade provisória, 

especialmente quanto ao uso do equipamento de monitoramento eletrônico 

(ref.94), oficie-se a Direção da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, 

para que providencie a instalação do equipamento de monitoramento 

eletrônico, conforme decisão de ref.94.

Sem prejuízo, INTIME-SE o acusado Marcelinho Rosa dos Santos para que 

tome ciência das demais condições impostas à ref.332, as quais deverão 
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ser cumpridas sob pena de revogação da benesse.

Cumpra-se a determinação judicial de ref.319.

Para tanto, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação 

quanto ao atual endereço da vítima Marcos Mendes da Silva.

Ciência a Defesa e ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 07 de dezembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 2946-27.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RALFF HOFFMANN - 

OAB:13128-A/MT

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de conciliação 

para o dia 12/02/2019 às 13:h30min, a ser realizada pela Conciliadora 

desta Comarca.

Iaçana Kelly dos Reis Enz

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76134 Nr: 1997-66.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILON RODRIGUES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito abrindo vista a parte autora para que, no prazo legal, 

manifeste-se acerca do comprovante de pagamento juntado aos autos 

pela parte devedora em 09/11/2018.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61690 Nr: 873-19.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Bezerra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerente, Dr(ª): FRANCIS 

VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - OAB:19063/O, para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30056 Nr: 513-65.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA CARMERINDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte Autora, Dr. Hélio Maciel da 

Silva (OAB - 12789 A/MT), e Dr. Marcelo Freitas Queiroz (OAB - 

101461/MG), por todo o conteúdo do despacho de fls. 101 e 106, para que 

no prazo legal, manifestem-se nos autos no que entender de direito.

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 49/DF.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO a chegada do Natal, data em que comemoramos o 

nascimento de Jesus Cristo. Essa celebração existe para que possamos 

agradecer e renovar nossas esperanças e votos de felicidade;

CONSIDERANDO que Natal é tempo de paz e amor incondicional, em que 

devemos declarar nosso amor aos nossos familiares e ao próximo;

R E S O L V E :

I – I N S T I T U I R o Projeto "Natal + Feliz " que tem como objetivo 

arrecadação e distribuição de produtos alimentícios não perecíveis aos 

menos favorecidos, que será realizado no período de 05 de Novembro a 

07 de Dezembro, em parceria com Academia Oficina Fitness; Patrulha de 

Cristo, Rotary, Rotaracty e Supermercado Polo Centro, através de caixas 

coletoras de maneira que toda sociedade terá acesso para realização de 

sua doação.

II – C O N V I D A R e comunicaro representante do Ministério Público, a 

OAB / MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados, Delegado de Polícia 

Civil, Policia Militar, Prefeito Municipal, Vereadores, Rotary Club, Maçonaria, 

Comércio Local e servidores e públicos em geral para participarem.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Nobres, 05 de Novembro de 2018.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza Diretora do Foro

 

P O R T A R I A Nº 50/DF.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO a chegada do Natal, data em que comemoramos o 

nascimento de Jesus Cristo. Essa celebração existe para que possamos 

agradecer e renovar nossas esperanças e votos de felicidade;

CONSIDERANDO que Natal é tempo de paz e amor incondicional, em que 

devemos declarar nosso amor aos nossos familiares e ao próximo;

CONSIDERENADO despertar nos alunos o verdadeiro sentido do Natal 

através da participação de atividades alegres e espontâneas, enfatizando 

um ambiente festivo, perceptivo e a solidariedade e amor ao próximo.

R E S O L V E :

I – I N S T I T U I R o Projeto "Natal Solidário das Crianças" que tem como 

objetivo arrecadação e distribuição de brinquedos, que será realizado no 

período de 03 Dezembro de 2018, na Escola Municipal Zeferino Dorneles 

Costa Comunidade Bom Jardim do Município de Nobres – MT.

II – C O N V I D A R e comunicaro representante do Ministério Público, a 

OAB / MT, Defensoria Pública Estadual, Advogados, Delegado de Polícia 

Civil, Policia Militar, Prefeito Municipal, Vereadores, Rotary Club, Maçonaria, 

Comércio Local e servidores e públicos em geral para participarem.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Nobres, 05 de Novembro de 2018.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 301-88.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada Nelson da Silva para, no prazo legal 

(art. 1.010, §1º, do CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41732 Nr: 1726-19.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Porfirio de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar a parte apelada Amaldo Porfirio de Matos para, no prazo 

legal (art. 1.010, §1º, do CPC), apresentar suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42021 Nr: 2088-21.2012.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norton Mussiato Zangeroli-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de busca e apreensão proposta em 03/12/2012.

A inicial foi recebida, às fls. 37/38, oportunidade em que foi deferido o 

pedido liminar.

 Às fls. 107/108, a autora requer consulta nos sistemas BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD e SIEL, com o objetivo de localização de endereços do 

requerido.

 É o relatório. Decido.

 Indefiro o pedido de localização do endereço da parte requerida, uma vez 

que compete ao autor tal providência. Destaco, ainda, que não restou 

comprovada a impossibilidade de localização do endereço da parte 

requerida (art. 328, §5º, da CNGC).

 Dessa forma, intime-se o requerente para que traga aos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o endereço atualizado do requerido, sob pena de 

extinção do processo.

 Após, havendo indicação do endereço do requerido, diferente do 

constante nos autos, proceda com o cumprimento da decisão de fls. 

37/38.

 Não havendo indicação do endereço ou havendo indicação de endereço 

já constante nos autos, conclusos para prolação de sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 1547-51.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgulino Inocencio Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Incabível condenação em custas e 

honorários advocatícios, uma vez que a autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo.P. R. I.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42318 Nr: 69-08.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40232 Nr: 1975-04.2011.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdQO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 SENTENÇA.

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de medida socioeducativa em face de Jardel de 

Queiroz Oliveira.

O representante do Ministério Público requereu a extinção do presente 

tendo em vista que o infrator completou maioridade, às fls. retro.

 É o relatório. Decido.

 Analisando detidamente os autos, acolho o parecer do membro do 

Ministério Público, levado às fls. retro, cujos fundamentos por elas 

expostos adoto como razões de decidir.

ISSO POSTO, confirmando-se a perda do objeto, JULGO extinto, sem 

resolução do mérito, o processo de cumprimento da medida 

socioeducativa imposta ao adolescente Jardel de Queiroz Oliveira, nos 

termos do artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

Proceda com o recolhimento dos mandados de busca expedidos.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 200-17.2012.811.0030

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos, etc.

Nomeio a Dra. Vânia dos Santos, OAB/MT 11332 para proceder com a 

defesa da parte requerida, haja vista o que dispõe o art. 72, parágrafo 

único, do CPC.

Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para que manifeste, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43846 Nr: 1949-35.2013.811.0030
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Mateus Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Henrique Bolzan, JGG Transportes de 

Cargas Ltda - ME, Gedalva Liliane Philippi, Ereni Peluso, Valdecir Kempfer 

de Araújo & Cia Ltda, Gedalva Liliane Philippi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:MT - 5.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Briskievicz - 

OAB:69.599/PR, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Michell 

Risso - OAB:PR - 35.771, Nilto Sales Vieira - OAB:11038 PR

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/_03_/2019, às 

_13h_00mim.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, em consonância com o que dispõe o art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44039 Nr: 162-34.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arenilton Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Evangélica Assembléia de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2019, às 

15_h_00_mim.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, em consonância com o que dispõe o art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44230 Nr: 347-72.2014.811.0030

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS, JASdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 SENTENÇA.

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de medida socioeducativa em face de Jadison Ariel 

Satana de Oliveira.

O representante do Ministério Público requereu a extinção do feito, às fls. 

retro.

 É o relatório. Decido.

 Analisando detidamente os autos, acolho o parecer do membro do 

Ministério Público, levado às fls. retro, cujos fundamentos por elas 

expostos adoto como razões de decidir.

ISSO POSTO, confirmando-se a perda do objeto, JULGO extinto, sem 

resolução do mérito, o processo de cumprimento da medida 

socioeducativa imposta ao adolescente Jadison Ariel Satana de Oliveira, 

nos termos do artigo 46, I, da Lei n. 12.594/12.

Proceda com o recolhimento dos mandados de busca expedidos.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41817 Nr: 1836-18.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicélia Maria da Silva Costa Dassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Pugna o exequente pelo apensamento deste processo aos autos de 

execução contra a Fazenda Pública, para que os atos relacionados ao 

cumprimento de sentença sejam praticados neste processo.

Inicialmente observo que os autos principais são físicos e os autos de 

cumprimento de sentença são virtuais.

O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem implementando políticas de sustentabilidade ambiental, a qual é, 

principalmente, constatada através do processo eletrônico, haja vista que 

esta nova ferramenta reduz os custos de impressões com papel, reduz 

gastos com manutenção de impressoras, além da redução de combustível 

aos usuários do Poder judiciário que não precisam ir ao fórum para a 

prática de ações simples como o protocolo de acompanhamento do 

andamento do processo.

 No caso em análise, não seria razoável que o processo virtual fosse 

materializado. Destaco, ainda, que não há servidores disponíveis para 

realizar a digitalização de todos os processos que se encontram nesta 

mesma situação, razão pela qual o processo principal deverá ser 

arquivado e o cumprimento de sentença deverá seguir virtualmente.

 Importante observar que os processos principais se encontrarão em 

arquivo deste juízo, de modo que com a solicitação das partes o processo 

poderá ser desarquivado.

 Pelo exposto, determino o arquivamento deste processo com as baixas e 

anotações de estilo.

Atente-se o cartório distribuidor ao que dispõe a legislação processual 

civil, no que tange ao cumprimento de sentença.

 Proceda com a juntada do petitório de fl. 199 nos autos de cód. 53182 e 

após intime-se o exequente e o executado Município de Nobres para que 

se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino
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 Cod. Proc.: 22640 Nr: 1245-90.2011.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Sebastiana Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Hasse, Espólio de Agostinho 

Albuquerque e Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O, Tiago Matheus 

Silva Bilhar - OAB:13412-A

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2019 Às 16h 

00 mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, em consonância com o que dispõe o art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44103 Nr: 219-52.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Haubricht, Sandra Regina Haubrickt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jimmy Allan Weihrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selma Fernandes da Cunha - 

OAB:15600/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2019às 

14h_00mim.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, em consonância com o que dispõe o art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41290 Nr: 1202-22.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Locatelli Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 14.241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Sem custas, eis o que dispõe o art. 

460 da CNGC/MT.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 17878 Nr: 597-81.2009.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canuto Rei Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diniz Almeida Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:MT - 12.588

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de indenização por danos morais.

À ref. às fls. 244/246, as partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Custas processuais e despesas em conformidade com o acordo 

entabulado.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40134 Nr: 1843-44.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de título judicial (fls. 143/147).

I – DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo a inicial, eis que preenche os termos do artigo 524 do CPC.

II – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intime-se o devedor, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do NCPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação.
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 IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em relação ao pedido de penhora online, o mesmo será analisado caso 

não haja o pagamento voluntário.

 Atente-se a gestora para o que dispõe o art. 513 do NCPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43446 Nr: 1495-55.2013.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guibson Cristino da Silva Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Vistos etc.

A tempestividade do recurso interposto (fl. 132) foi certificada na fl. 136.

Desse modo, recebo-o no efeito suspensivo e devolutivo, nos termos do 

artigo 597 do CPP.

Intime-se a defesa para apresentação, no prazo legal, das razões 

recursais.

Após intime-se o Ministério Público para apresentação de contrarrazões, 

com o aporte dessa, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40123 Nr: 1831-30.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Armando Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código do Processo 

Civil, Jugo procedente a ação e acolho os pedidos autorais para:Condenar 

o requerido ao pagamento, ao autor, do valor de R$ 2.324,88 (dois mil 

trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de 

juros e correção monetária a partir da data da propositura da ação. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Concedo ao requerido a gratuidade da 

justiça, haja vista o documento de fl. 97. Assim, fica suspensa a 

exigibilidade, da condenação ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.Por fim, de modo a evitar 

a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se 

que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por 

incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os 

pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. 

Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos 

de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente 

infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, 

do CPC.Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para 

apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta 

remetam-se os autos à instância superior independente de nova 

conclusão.Defiro o pedido de fls. 125/126 para que haja o rateio na 

proporção pleiteada do valor dos honorários sucumbenciais.P.R.I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Após o trânsito em julgado em sendo requerido o cumprimento de 

sentença, proceda com a alteração do tipo de ação no sistema Apolo e 

encaminhem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44785 Nr: 784-16.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdionora Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Tendo em vista que a presente ação tem como fundamento idêntica 

controvérsia discutida no processo de cód. 44786, bem como o mesmo 

patrono, intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao 

aproveitamento de provas produzidas no processo de cód. 44786, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir concordância quanto ao 

aproveitamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42758 Nr: 646-83.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmar Trejan, Geusa Toschi Trejan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

É o relatório. Decido.

Considerando que as partes são capazes, HOMOLOGO o acordo 

entabulado, nos termos do art. 922 do CPC, e suspendo o processo até a 

data de 25/05/2023.

 Arquive-se provisoriamente o feito.

Transcorrido o prazo da suspensão, intime-se a exequente para que essa 

informe se houve o cumprimento integral da composição, no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como 

afirmativo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22000 Nr: 580-74.2011.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kassiano José Riedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Ernesto Christmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de reintegração de posse de servidão de passagem 

(trânsito) com pedido de tutela antecipada proposta por Cassiano José 

Riedi em face de Waldemar Ernesto Christmann, todos qualificados nos 

autos.

 A inicial foi recebida, à fl. 36.

Decisão determinando a remessa dos autos a esta comarca de 

Nobres/MT, à fl. 49.

Audiência de justificação, à fl. 69.

Decisão de concessão parcial do pedido liminar, às fls. 79/80.

Certidão, à fl. 84, informando que os autos foram suspensos, haja vista 

determinação nos autos de embargos de terceiro (cód. 40097).

 É o relatório. Decido.

 Tendo em vista que a suspensão da ação principal refere-se apenas as 

medidas constritivas, determino:

Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designe-se 

audiência de conciliação em conformidade com a pauta do conciliador 
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desta comarca.

 Destaco que o requerido deverá ser intimado no endereço de fl. 89.

Caso o requerido não tenha interesse na autocomposição, deverá 

manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do CPC.

 Não havendo conciliação a parte requerida deverá apresentar 

contestação em até 15 (quinze) dias após a realização desta.

Após a apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a 

parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias, em 

não havendo voltem-me conclusos para deliberações.

Proceda com a intimação do Sr. Antônio A. da Silva Neto, conforme 

determinado, à fl. 90, verso.

Intimem-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40097 Nr: 1803-62.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio Porto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassiano José Riedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:2147

 É o relatório. Decido. I – Do valor da causaDispõe o art. 292 do Código de 

Processo Civil:Art. 292....No caso dos autos, verifico que o valor atribuído 

à causa pela embargante não condiz com o valor do bem objeto do litígio, 

haja vista que na ação principal foi atribuído ao bem o valor de R$ 

10.000,00 (...). Assim, em consonância com o dispositivo acima, corrijo de 

ofício o valor da causa, atribuindo o valor de R$ 10.000,00 (...) da causa. 

Intime-se a embargante para que proceda com o recolhimento das custas 

complementares e junte aos autos o comprovante de pagamento, no prazo 

de 15 (..) dias, sob pena de extinção da ação.No mesmo prazo, deverá a 

embargante manifestar em relação a determinação abaixo. II – Da 

assistênciaO Código de Processo Civil permite que terceiro ingresse na 

demanda através da assistência, vejamos: Art. 119.... Parágrafo único. . 

Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido 

do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. 

Parágrafo único. ....No caso dos autos alega o assistente que é sócio da 

parte autora, razão pela qual pugna pelo ingresso na demanda. Tendo em 

vista as disposições do art. 120 do CPC, intimem-se as partes para que se 

manifestem em relação ao pedido assistencial, no prazo e 15 (quinze) 

dias, sob pena de concordância tácita. Em havendo concordância, ou 

esgotado o prazo sem manifestação das partes, desde já defiro o pedido 

de assistência e determino a intimação das partes para manifestação em 

relação as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.III 

– Das disposições finaisDefiro o pedido de fl. 83. ... As demais intimações 

e publicações deverão ser direcionadas aos patronos Dr. João Clovis 

Antonniacomi e Dejair Kiu, conforme procuração de fl. 12.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tendo em vista que o art. 678 do Código de 

Processo Civil estabelece a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objetos dos embargos, revogo parcialmente a decisão de fl. 

38, para que a suspensão da ação principal ocorra somente em relação 

as medidas constritivas...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21109 Nr: 1584-83.2010.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Marculino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edney Martins Guilherme - 

OAB:177167, Fernando Luz Pereira - OAB:147020, MOISÉS BATISTA 

DE SOUZA - OAB:149225, Patricia Nantes Marcondes do Amaral de 

Toledo Piza - OAB:98124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Verifico que o objeto já atingiu a sua finalidade, razão pela qual, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o processo com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.Condeno o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Expeça-se alvará em benefício do requerido para 

levantamento do valor depositado às fls. 107/108.Em nada sendo 

requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22147 Nr: 732-25.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a requerente o benefício previdenciário de salário maternidade, 

nos termos do artigo 71 da Lei 8.213/91, em prestação única, as 04 

(quatro) parcelas devidas e vencidas do salário-maternidade, cada uma 

no valor de um salário mínimo vigente na data do parto, devendo incidir 

sobre os valores a atualização monetária pelo (IPCA-E), juros monetários 

pelos índices da caderneta de poupança.Condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% do valor 

da condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o 

necessário.SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 40132 Nr: 1841-74.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Pereira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação ordinária condenatória proposta por Banco do Brasil 

S/A em face de Neide Pereira Miranda, ambos qualificados nos autos.

 Narra a inicial que a autora se tornou inadimplente em relação a cédula de 

crédito rural de n. 96/70362-8, no valor de R$ 3.042,23 (três mil e quarenta 

e dois reais e vinte e três centavos). Pugna pela condenação da requerida 

ao pagamento do débito atualizado.

 Inicial recebida, à fl. 56.

A requerida foi citada através de edital, à fl. 140, e apresentou 

contestação, às fls. 152/155, alegando preliminarmente prescrição.

 À fl. 156, a requerida informou que efetuou o pagamento do débito.

 A parte autora manifestou, às fls. 172/176, manifestando pela rejeição da 

preliminar, bem como requerendo o julgamento antecipado da lide.

 É o relatório. Decido.

 Em análise dos autos, constato que a parte requerida efetuou o 

pagamento do débito, conforme documentos de fls. 162/166, os quais 

indicam o número do contrato, valor da dívida e informação de que houve 

a extinção pelo pagamento.

 Neste contexto, a parte autora foi devidamente intimada para manifestar 

em relação aos documentos juntados, contudo quedou-se inerte, 
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manifestando-se apenas em relação a contestação apresentada.

 Assim, considerando a inércia da parte autora, bem como a comprovação 

de pagamento da dívida pela parte requerida, a medida a ser imposta é a 

extinção do processo, haja vista que posteriormente a propositura da 

ação, a providência almejada pelo autor foi obtida.

Diante do exposto, em face da perda superveniente do objeto da 

demanda, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

dos art. 485, VI do CPC.

Defiro a gratuidade da justiça a parte requerida, haja vista documentos de 

fls. 157/159.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas remanescentes.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 66721 Nr: 2656-61.2017.811.0030

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson da Silva Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvandro Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código do Processo 

Civil, Jugo procedente a ação e acolho os seguintes pedidos autorais 

para:a) Declarar a rescisão do contrato de compra e venda pactuado 

pelas partes, devendo o requerido proceder a devolução dos bens ao 

autor da ação e este devolver o valor pago ao requerido, podendo 

descontar desse valor as perdas e danos decorrentes do 

descumprimento do contrato pelo requerido;b) Deferir a tutela de urgência 

a fim de determinar a busca e apreensão dos bens descritos na cláusula 

primeira do contrato de fls. 27/29 – PDF. Desde já, defiro o uso de reforço 

policial e arrombamento, caso se faça necessário.As custas para o 

cumprimento desta determinação deverão ser arcadas pelo autor, as 

quais poderão ser objeto de liquidação de sentença em face do requerido, 

no capítulo de perdas e danos.c) Condenar o requerido ao pagamento de 

perdas e danos em favor do autor, no caso de deterioração, perda, 

inutilização, revenda dos bens à terceiros, ou qualquer outro fato 

impeditivo, as quais deverão ser apuradas mediante liquidação de 

sentença;d) Condenar o requerido ao pagamento de multa no importe de 

2% (dois por cento) do valor da causa em favor do Estado de Mato 

Grosso, haja vista a prática de ato atentatório a dignidade da justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40097 Nr: 1803-62.2011.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio Porto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassiano José Riedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onofre Roncato - OAB:2147

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a lotação deste Magistrado para jurisdicionar junto à 

Segunda Vara da Comarca de Juína/MT-Segunda Entrância, nos termos do 

Ato n° 192/2015-CMag, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de 

renovar a conclusão ao Magistrado que me sucederá.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 12 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53012 Nr: 2-38.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar da diligência negativa (Ref. 40), bem como dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70439 Nr: 1053-16.2018.811.0030

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Engeprime Engenharia e Consultoria S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Dias Campos, Maria de Fatima Dias 

Campos, Duarte da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA QUITES TEIXEIRA - 

OAB:97696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte Autora intimada para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 52,50 (cinquenta e dois 

reais e cinquenta centavos)para que seja expedido o mandado de citação 

para os requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59667 Nr: 3623-43.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. de Oribe - Me, Paulo Dias Oribe, Leidejane 

Marques de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor 

de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser realizada nos endereços dos executados, 

conforme determinado na Ref. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47348 Nr: 2154-30.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A da Silva Lima dos Reis EPP (Supermercado 

Umuarama), Janete Antonia da Silva Lima dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimado o exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61037 Nr: 4248-77.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Pedroso de Almeida, Eurides Mendes de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61036 Nr: 4247-92.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arizoli da Cruz, Manoel Aparecido Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento do preparo para expedição de carta 

precatória, conforme requerido na Ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52414 Nr: 2030-13.2015.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jades da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

manifestar da petição de Ref. 45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70305 Nr: 3259-37.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oesdras Marques Arruda Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 2005-39.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. V. R. Mayer - ME, Flavio Vinicius Rondon 

Mayer, Suellen Figueiredo Franco de Godoy Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40149 Nr: 1862-50.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças e Mecânica América Diesel Ltda - 

Me, Oseias Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme despacho 

de fl. 107, trazendo ao processo bens passíveis de penhora, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, conforme art. 

580 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44020 Nr: 145-95.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. da Silva Neto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Agostinelli Mendes - 

OAB:209.974 / SP, REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - 

OAB:195.857/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme 

determinado no item IV da decisão de fl. 133/134, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704 Nr: 150-16.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli, José Antonio 

Zangerolli, Edson Luiz Zangerolli, Erasmo Luiz Zangeroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para manifestar acerca dos 

embargos de declaração apresentados, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40548 Nr: 328-37.2012.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildes Jovina de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT 

- 14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119 Nr: 13-78.1990.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilde Mergner dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hegon Hoepers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana da Silva Toledo - 

OAB:11495/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurélio Piacentini - OAB:7170-B, Waldocir 

Stefeni - OAB:3553B

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte executada para manifestar acerca da 

petição e cálculo de fls. 1061, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13625 Nr: 63-11.2007.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odonel Real da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 95, fica a audiência de 

Conciliação desiganda para o dia 24 de abril de 2019, às 14 horas e 15 

minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 957-74.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Laudiceia de Melo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Panamericano S/A, 

BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Clóvis Antoniacomi - 

OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Procuradoria Municipal de Nobres 

- OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida Panamericano S/A, da r. 

sentença prolatada às fls. 104/105, cuja parte dispositiva a seguir 

transcrita: "...Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e revogo, integralmente, a liminar concedida, à fl. 

29. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido Município de 

Nobres/MT e da requerida PANAMERICANO S/A, que fixo em 10% para 

cada patrono sobre o valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 

85, §2º, do CPC, observada a regra do art. 98, parágrafo 3º do mesmo 

Código. Sobrevindo recurso de apelação, intime-se a parte contraria para 

apresentação de contrarrazões e, após, com ou sem resposta 

remetam-se os autos à instância superior independente de nova 

conclusão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 645 Nr: 65-30.1997.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Nunes de Oliveira, Francisco Alves 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40145 Nr: 1854-73.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião de Souza Santos, Florentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF e do artigo 1033, § 1º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para fornecer 

no prazo legal, o resumo da inicial para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40118 Nr: 1826-08.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Pedroso de Arruda, Basílio Dias 

Pedroso, Elias Pedroso da Silva, David de Arruda Pedroso, Darly de 

Arruda Pedroso, Cleide Pedroso de Arruda, Antonio Pedroso de Arruda, 

Eva Pedroso de Arruda, João de Arruda Pedroso, Neiva de Arruda 

Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 873,10 (oitocentos e 

setenta e três reais e dez centavos), a ser realizado conforme determina 

o Provimento n. 7/2017-CGJ, bem como para efetuar o preparo das cartas 

precatórias a serem expedidas, juntando os comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40117 Nr: 1825-23.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Pereira Matoso, Izaias Acácio Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40114 Nr: 1822-68.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodecir Pereira do Nascimento, Joaquim José 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691, Thaís Daniela Tussolini de Almeida - OAB:21.589 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF e do artigo 1033, § 1º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 858 de 975



impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora para fornecer 

no prazo legal, o resumo da inicial para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40110 Nr: 1817-46.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ricardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para proceder com a retirada dos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinado na r. sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22599 Nr: 1203-41.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17088 Nr: 1816-66.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Higgino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 659 Nr: 85-21.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Ferreira Penço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Julio Lopes Campanella Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525, Josianne Almeida de Souza - OAB:16.493

 CERTIDÃO

Diante do requerimento da parte autora de suspensão do processo por 90 

(noventa) dias, e, em consonância com o art. 1.238 da CNGC, nos termos 

da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo para que 

este permaneça suspenso pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18909 Nr: 1617-10.2009.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny de Souza Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para manifestar acerca da 

petição e cálculos de fls. 157/160, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40852 Nr: 689-54.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40708 Nr: 517-15.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenita Mendes do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21302 Nr: 1777-98.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada a apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43821 Nr: 1925-07.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Ribeiro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 
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- OAB:6730, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Despacho

Vistos etc.

 Designo audiência de justificação para o dia 22/01/2019, às 12:45min.

Intime-se o acusado, a defesa e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 22155 Nr: 741-84.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Makoto Aiko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, II, do CPC, reconheço a 

prescrição dos créditos exequendos, e, via de consequência, nos termos 

do artigo 925, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas pelo exequente, devendo ser observada 

a isenção legal. Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, visto que 

não atingido o valor previsto pelo artigo 496, §3º, III, do CPC. Assim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se o autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45634 Nr: 1410-35.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Prestes Ribeiro, Mara Rúbia da Silva 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:14517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15914

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestardas diligências negativas (Ref. 65 e 66)e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48855 Nr: 545-75.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Gonçalves Sandra, Suelen Patricia de Almeida, 

Marli Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que sejam as partes intimadas para, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifestarem acerca do retorno dos autos, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63050 Nr: 1017-08.2017.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa & Araújo Ltda, Paulo Oséias de Araújo, 

Maurionei da Silva, Ruth Áurea Ferreira Macedo da Silva, Altamir Sebastião 

da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar das diligências negativas (Ref. 40)e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22155 Nr: 741-84.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Makoto Aiko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para publicar a sentença proferida nas fls.53/54 no DJE, a fim de iniciar o 

prazo recursal da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62028 Nr: 422-09.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito José de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar da diligência negativa (Ref. 65)e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73453 Nr: 2247-51.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Vicente Ribeiro, José Petrucio de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar da diligência negativa (Ref. 25)e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73189 Nr: 2161-80.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio de Albuquerque Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar da diligência negativa (Ref. 21)e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 2213-76.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Elias Queiroz, Felipe Mateus de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar da diligência negativa (Ref. 17)e dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21918 Nr: 494-06.2011.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineide Maria da Costa, Nilson Proença Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Haiko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em contato com a Assessoria da Magistrada, bem como em 

consulta a agenda desta, foi verificado que a data correta designada para 

audiência de Instrução é 29/01/2019, às 17 horas.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62520 Nr: 1789-48.2018.811.0090

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MUZZI BUSATO - 

OAB:OAB/MT 12524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...] Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 678-29.2018.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Defiro parcialmente o pleito da ofendida à Ref: 26.

É que a Comarca de Nova Canaã do Norte possui mais de 5.000 (cinco mil) 

processos em trâmite e apenas 02 (dois) oficiais de justiça para cumprir 

todos os mandados expedidos.

E, compulsando os autos, verifica-se que o ofensor possui advogado 

constituído nos autos, de modo que a sua intimação pessoal se faz 

desnecessária.

Assim, intime-se o advogado constituído do ofensor para que tome ciência 

do novo endereço do domicílio do(a) filho(a) comum das partes, uma vez 

que ele(a) irá se mudar com a genitora, ora vítima, a fim de que o ofensor 

possa continuar a exercer seu direito de visitas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35117 Nr: 451-54.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SODRE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente para indicar 

conta bancária para transferência dos valores.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31849 Nr: 426-77.2005.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Pilon, Margarete Pilon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - 

OAB:8828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os embargos do devedor foram opostos fora do 

prazo legal, se caracterizando assim intempestivo.

Nova Monte Verde - MT, 7 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Ante o exposto e considerando a soberana decisão do Conselho de 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL PARA:a) CONDENAR o Réu ANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, nas sanções 121, caput, c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal. Passo à dosimetria da pena de 

ANDERSON DE FREITAS TEIXEIRA, dentro de um critério de 

proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 

68, todos do Código Penal, art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, 

para a perfeita individualização da pena, através do sistema trifásico 

preconizado por Nélson Hungria, adotado pela legislação penal pátria.A 

pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 

121, caput, do Código Penal, é de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão. 

Por esse motivo entendo que a diminuição deve se dar de metade, 

passando a pena a ser dosada em 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES 

DE RECLUSÃO PASSANDO A SER A PENA DEFINITIVACom fundamento no 

artigo 33, §2°, alínea “c”, e art. 59, todos do Código Penal, o sentenciado 

deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva 

punida com reclusão em regime ABERTO.Verifico que o sentenciado teve 

cumprido o mandado de prisão preventiva no dia 21 de agosto de 2017(fls. 

153v/154v).Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de custódia 

preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo de custódia 

provisória em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado. Incabíveis a 

substituição da pena privativa de liberdade e o sursis, tendo em vista que 

o denunciado não preenche os requisitos objetivos exigidos à concessão 

da benesse (art. 44, inc. I c/c art. 77, inc. III ambos do CP)..Saem os 

presentes intimados.Nova Monte Verde/MT, 06 de dezembro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito Presidente do 

Tribunal do Júri CLEUBER ALVES MONTEIRO JÚNIORPromotor de Justiça 

SubstitutoLUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE Advogado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76529 Nr: 647-06.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOPHIA 

DORADO - OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 Código 76529 – Autos n. 647-06.2018.811.0091

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 56, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25/03/2019 às 15h45, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas e do acusado se residentes em outra 

Comarca.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40044 Nr: 1776-27.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noboru Maeda, Neuza da Luz Filipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Gioto, Hélio Godoi de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, THIAGO 

ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 40044 - Autos n. 1776-27.2010.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Verifico dos autos que o perito nomeado designou a data de 21 de 

dezembro de 2018, às 08h, para se reunir com assistentes técnicos das 

partes e dar início aos trabalhos.

Lado outro, o réu se opôs ao pedido manifestando, em síntese, que a data 

designada pelo perito abrange o período das chuvas torrenciais que 

atingem a região norte do estado e que os trabalhos seriam realizados no 

período de recesso forense, podendo ainda, atingir o período de férias 

dos advogados.

É a síntese do essencial.

Fundamento e decido.

Inicialmente é de se notar que o Provimento nº 16/2018-CM, não obsta 

sejam realizados atos judiciais e nesse ponto entendo não haver óbice 

para o início dos trabalhos (art. 4º, do Provimento).

De fato, o período chuvoso poderá dificultar ou até mesmo impedir o 

acesso a determinadas áreas por via terrestre.

 No entanto, o ato pretendido pelo perito visa tão somente a reunião com 

os assistentes técnicos da parte, no átrio do Fórum da comarca de Nova 

Monte Verde/MT, do que se infere que a área de terras a ser periciada 

não será objeto de vistoria in loco na referida data.

Ocorre que, conforme Portaria n. 1420/2018-PRES, que circulou no Diário 

da Justiça Eletrônico nº 10379, do dia 21 de novembro, o horário de 

funcionamento no período de recesso será das 13h às 18h, logo não é 

compatível com o horário designado pelo perito, o que deverá ser sanado.

Dessa forma, ante a documentação acostada aos autos não verifico 

impedimento para a realização do ato, desde que se realize dentro do 

horário supracitado, ficando autorizado o levantamento de 50% dos 

honorários periciais, conforme requestado.

Nada impede, no entanto que as partes, de comum acordo, realizem 

negócio jurídico quanto a data de início dos trabalhos do perito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79572 Nr: 2145-40.2018.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79572 – Autos nº 2145-40.2018.2018.811.0091 Despacho 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de Alvará Judicial para a Realização da 

Festa de Formatura do 3º Ano do Ensino Médio, formulado por VITOR DA 

SILVA MARTINS, devidamente qualificado nos autos. Instado a 

manifestar-se o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido 

(fls.14/15). O Ministério Público recomendou, ainda, a não exposição de 

menores em trajes de conotação sexual, além da contratação de 

seguranças em número compatível com o público do evento. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. Assim, tenho que a petição do 

interessado não preenche os pressupostos para a concessão do alvará, 

já que além de não observar o prazo legal para a realização do pedido, 

não se fez acompanhar da documentação necessária determinada na 

Portaria nº 32/2017/DF/NMV, conforme acima grifado para melhor 
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entendimento. Entretanto, ao invés de indeferir a inicial conforme determina 

a norma que rege a matéria, o que seria medida deveras extremada, já que 

o CPC determina que em caso de deficiência seja o autor intimado a 

emendar no prazo legal, faculto ao interessado promover a adequação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanando as irregularidades apontadas, sob 

pena de indeferimento. No tocante à realização do evento, consigno a 

inexistência de qualquer proibição legal para tal desiderato. Todavia, mister 

que os organizadores adotem todas as providências necessárias para 

preservar o bem estar dos festeiros, e em relação as crianças, que 

atendam especificamente o determinado na Portaria nº 32/2017/DF/NMV. 

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se os interessados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Monte Verde-MT, 7 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75451 Nr: 2021-91.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda Aparecida Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75451 - Autos n. 2021-91.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para aferição da comprovação da alegada união estável da 

requerente com o instituidor da pensão por morte.

Diante da conversão do julgamento da apelação em diligencia DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2019, às 

13h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39521 Nr: 1252-30.2010.811.0091

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Ribeiro Domiciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wilson Paro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B

 Código 39521 - Autos n. 1252-30.2010.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Declaratória de existência Dissolução de Sociedade e 

apuração de haveres c/c, ajuizada por FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO 

em face de LUIZ WILSON PARO. 1 - DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I). Concorrem os pressupostos 

processuais e estão presentes as condições da ação. A inicial preenche 

os requisitos legais. Os fatos e fundamentos estão pormenorizados no 

bojo da inaugural, de modo que o pedido e a causa de pedir estão 

expressos e inteligíveis sem maiores dificuldades. 2 - DOS PONTOS 

CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira parte) são os seguintes 

pontos controvertidos: A) A existência de relação contratual entre as 

partes; B) A existência de haveres em favor do requerente. Para tanto, 

desde já, defiro a produção de prova documental, a qual acompanha os 

autos (art. 357, II, segunda parte). 3 - DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA (art. 357, III). A lide, da forma como se apresenta, demanda que o 

ônus da prova siga a regra geral do art. 373, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor, provar quanto ao fato 

constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (art. 358). Analisando detidamente os autos, 

verifico a necessidade de realização de audiência, uma vez que 

necessária a produção de prova oral. Desta forma, DESIGNO a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2019, às 13h30. 

Determino o comparecimento das partes para prestarem depoimento 

pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 

do Código de Processo Civil. Dou o feito por saneado. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 06 de 

dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72215 Nr: 110-44.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romualdo Gudulunas Honorio, Rosana Aparecida da 

Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Código 72215 - Autos n. 110-44.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal 

das partes, conforme decisão de fls. 91.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 15h00

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62505 Nr: 649-49.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGP, Marli de Campos Gonçalves Polato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62505 - Autos n. 649-49.2013.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado especial da parte 

autora.

Diante da conversão do julgamento da apelação em diligencia DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de março de 2019 às 

15h30.

Quanto ao pedido de antecipação de tutela (fls. 96), tenho que ao menos 

por ora é caso de indeferimento.

 Isso porque paira controvérsia acerca da qualidade de segurado do 

requerente, bem como o deferimento liminar, no caso, seria de caráter 

irreversível, uma vez que os valores pagos a título de aposentadoria são 

de natureza alimentar, portanto, irrepetíveis, não podendo ser devolvidos 

ao erário em caso de sentença desfavorável ao autor.

 Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 
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pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 6 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37809 Nr: 924-37.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lana Mara Bueno Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anelise Menegol - 

OAB:RS95.338, Vinicius Menegol - OAB:RS 90.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211, 

Thomaz Henrique R. de Carvalho - OAB:MT 12.476

 Código 37809 - Autos n. 924-37.2009.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal 

das partes.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de fevereiro de 2019 às 15h00.

Determino o comparecimento pessoal das partes, inclusive da seguradora 

denunciada, para prestarem depoimento pessoal, fazendo-se constar da 

intimação ser o disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de dezembro.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61295 Nr: 1128-76.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Vendrame Pecinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61259 – Autos n. 1128-76.2012.811.0091 DECISÃO Trata-se de 

impugnação à execução proposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL em face de MADALENA VENDRAME PECINATO, alegando, em 

síntese, que as o valor fixado a título de astreintes supera o valor do bem 

da vida pleiteado pelo exequente, ensejando o consequente excesso na 

execução. Tratando-se Impugnação à execução processado contra a 

Fazenda Pública (artigo 534, Código de Processo Civil) o eventual excesso 

de execução abarca matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer 

tempo, como forma de obstar hipótese de enriquecimento sem causa e, 

sobretudo, prejuízo indevido ao erário. 1 Da multa por atraso na 

implantação do benefício Isto exposto, concluo que a multa diária deve ser 

revista, trazendo seus patamares para a realidade dos autos, assim 

considerada aquela lastreada na boa-fé processual com que as partes 

devem agir. Com efeito, considerando que o atraso na implantação se deu 

pelo prazo aproximado de três meses (12/07/2013 a 23/10/2013 

–fls.79/85), atento ao fato de que a administração pública possui inúmeras 

demandas de igual ou maior urgência a serem atendidas em prazos 

exíguos, REDUZO o valor atribuído a título de multa fixando-o em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), já que considero ser apto a finalidade que se 

destina, qual seja, a de assegurar o cumprimento da determinação judicial. 

Por conseguinte, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da execução, 

doravante com o valor de multa ora fixado, devendo o exequente 

apresentar a planilha de cálculos atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

intimando-se, posteriormente, o executado para se manifestar quanto aos 

cálculos apresentados. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 7 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51738 Nr: 1039-68.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRENI BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES - OAB:24668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por CRENI BRUSTOLIN em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados.

Não obstante, nesta data fora confeccionado o alvará de levantamento.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51788 Nr: 1081-20.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA ZUCHINALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES - OAB:24668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por MARIA MADALENA 

ZUCHINALLI em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados.

Não obstante, nesta data fora confeccionado o alvará de levantamento.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33665 Nr: 324-94.2011.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE 

LIMA - OAB:157219/SP, EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, HERALDO 

PEREIRA DE LIMA - OAB:112449/SP, LUCIANA DE LIMA - 
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OAB:149020/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por IRACI BATISTA DE 

SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados.

Não obstante, nesta data fora confeccionado o alvará de levantamento.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71547 Nr: 2349-36.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SEGATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jean carlos rovaris - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65445 Nr: 1944-34.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V LUIZ ARALDI TRANSPORTE -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71605 Nr: 2369-27.2018.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO PASE, CECÍLIA MARTINI PASE, EVANDRO 

PASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferdinando Cantolini, Antonio Cantolini, Advirso 

da Cruz, Terceiros não identificados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-95.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HIGOR GOMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca da certidão retro, devendo informar endereço atualizado do 

reclamado, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-91.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LEOCADIO ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca da certidão retro, devendo informar endereço atualizado do 

reclamado, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-47.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para manifestar 

acerca da certidão retro, devendo informar endereço atualizado do 

reclamado, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-32.2011.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN ELLAN GREFF SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO(A))

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO OAB - MT0008227A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DOS SANTOS GOMES (REQUERIDO)

CESAR TORRES VEDANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca do retorno dos 

autos da Turma Recursal, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78825 Nr: 198-03.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Oliveira Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katrice Pereira da Silva Gomes 

- OAB:MT 9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e, por conseguinte, 
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revogo a liminar de folhas 107/107-v.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §3°, I, do Código de Processo Civil; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

translade-se cópia da sentença para os autos Códigos 78150 e 77414; 

após, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77414 Nr: 518-87.2017.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katrice Pereira da Silva 

Gomes - OAB:MT 9641/B

 Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença nos autos em apenso 

(Código 78825).

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80287 Nr: 922-07.2018.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Regina de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Flavio Luiz da Silva, Denis Hudson 

da Silva, Debora Stefhany da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOMEIO inventariante a requerente (companheira) Sra. Tania Regina de 

Paula. INTIME-SE para assinatura do termo de compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias. Quanto ao pedido de liminar veiculado pela requerente, 

verifica-se que o requisito de perigo de dano de difícil reparação ou dano 

irreparável restou demonstrado, uma vez que a requerente utiliza o veículo 

para levar e buscar seus filhos e do falecio na escola todos os dias, bem 

como ir e voltar ao trabalhao e demais obrigações, ou seja, a requerente 

está com dificuldades diárias para se locomover, causando-lhe prejuízos, 

pois não consegue usufruir normalmente do veículo do qual as crianças 

são herdeiras.Nesse contexto, diante da presença do “periculum in mora”, 

passo a analise do “fumus boni iuris”.A requerente trouxe fatos 

corroboradores do seu direito no campo das alegações, bem como 

consubstanciou com indícios de provas à pretensão da tutela, trazendo 

aos autos farta documentação, como: a) declaração de união estável (fl. 

10); b) documentos pessoais do falecido (fls. 11/12); c) certidão de óbito 

do falecido , onde consta que a requerente como declarante (fl.13); d) 

certidões de nascimentos dos filhos da requerente com o falecido (fl. 

14/16); Restou demonstrado que o veículo pertence ao falecido com quem 

a requerente convivia e que ela tem sofrido grandes prejuizos em seu 

dia-a-dia. Assim, tendo em vista que se comprovou estarem presentes no 

feito os requisitos necessários, o deferimento da tutela de urgência é o 

provimento que se impõe, pois endendo razoável a restituição do veículo a 

Sra. Tania Regina de Paula, após a quitação dos débitos administrativos 

junto ao DETRAN, não podendo ela realizar a transferência do veículo até 

a conclusão deste inventário.Portanto, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN, para 

que proceda à liberação do veículo: Toyota Corolla, Ano Modelo 2012, Cor 

Preta, Placa OAZ0681/MT, CHASSI 9BRBL42E5C4722313, RENAVAM 

00458099295 (Em nome de Flávio Luiz da Silva), APÓS REGULARIZADAS 

AS PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, à requerente Sra. Tania Regina de 

Paula.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70101 Nr: 26-71.2012.811.0106

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AAAdS, EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17113/O

 I. Considerando as informações acima, REDESIGNO a audiência para o dia 

07 de fevereiro de 2019, às 12:30 (horário de MT). Sai os presente 

intimados. Intime-se a patrona do requerente via DJE.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-13.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010048-13.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: ARIOVALDO GONCALVES DA 

SILVA JUNIOR EXECUTADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ARIOVALDO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, em face de sentença proferida nos 

autos Id. 16610199. Alega, em suma, que houve contradição na sentença, 

ao condicionar à expedição de alvará ao trânsito em julgado do presente 

processo, uma vez que o provimento 68 do CNJ foi revogado. Os 

Embargos de Declaração foram protocolados tempestivamente 

Id.16836170. Fundamento e decido. RECEBO os embargos uma vez que 

formal e tempestivamente apresentados. Razão assiste ao embargante 

uma vez que tal provimento acima mencionado foi revogado, podendo 

assim o alvará ser expedido independentemente do trânsito em julgado do 

processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os 16610199, 

corrigindo o Item II do dispositivo: Onde consta: “II. Transitada em julgado 

esta decisão, EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores depositados 

em favor do requerente, observando a conta indicada no ID nº 15743905, 

visto que o advogado da requerente possui procuração para receber 

quitação.” Passará a constar: “II. EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos 

valores na conta indicada no ID nº 15743905, independentemente do 

trânsito em julgado, visto que o advogado da requerente possui 

procuração para receber quitação.” Permanece o restante inalterado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Em seguida, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e prossiga-se com o integral 

cumprimento das determinações exaradas na sentença anterior. Novo São 

Joaquim/MT, 10 de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010047-28.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: ARIOVALDO GONCALVES DA 

SILVA JUNIOR EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração, 

opostos por ARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, em face de 

sentença proferida nos autos Id. 16609233. Alega, em suma, que houve 

contradição na sentença, ao condicionar à expedição de alvará ao trânsito 

em julgado do presente processo, uma vez que o provimento 68 do CNJ foi 

revogado. Os Embargos de Declaração foram protocolados 

tempestivamente Id.16836070. Fundamento e decido. RECEBO os 

embargos uma vez que formal e tempestivamente apresentados. Razão 

assiste ao embargante uma vez que tal provimento acima mencionado foi 

revogado, podendo assim o alvará ser expedido independentemente do 

trânsito em julgado do processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO 

os presentes embargos e supro a contradição existente na sentença do 

Id. 16609233, corrigindo o Item III do dispositivo: Onde consta: “III. Com o 

trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o alvará para liberação 

dos valores depositados em favor do requerente, ora impugnado, 

observando-se a conta indicada no ID 15742814, uma vez que o 

procurador da parte possui poderes para receber quitação.” Passará a 

constar: “III. Independentemente do trânsito em julgado desta sentença, 

EXPEÇA-SE o alvará para liberação dos valores depositados em favor do 

requerente, ora impugnado, observando-se a conta indicada no ID 

15742814, uma vez que o procurador da parte possui poderes para 

receber quitação.” Permanece o restante inalterado. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. Em seguida, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e prossiga-se com o integral cumprimento das 

determinações exaradas na sentença anterior. Novo São Joaquim/MT, 10 

de dezembro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-35.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA DE FATIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8009999-35.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ABADIA DE FATIMA SILVA 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos, etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração, opostos por ABADIA DE FATIMA SILVA em face de 

sentença proferida nos autos Id. 16608942. Alega, em suma, que houve 

contradição na sentença, ao condicionar à expedição de alvará ao trânsito 

em julgado do presente processo, uma vez que o provimento 68 do CNJ foi 

revogado. Os Embargos de Declaração foram protocolados 

tempestivamente Id.16835709. Fundamento e decido. RECEBO os 

embargos uma vez que formal e tempestivamente apresentados. Razão 

assiste ao embargante uma vez que tal provimento acima mencionado foi 

revogado, podendo assim o alvará ser expedido independentemente do 

trânsito em julgado do processo. Pelos fundamentos expostos, ACOLHO 

os presentes embargos e supro a contradição existente na sentença do 

Id. 16608942 corrigindo o Item III do dispositivo: Onde consta: “III. Com o 

trânsito em julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o alvará para liberação de 

R$ 12.126,39 (doze mil cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) 

em favor do requerente, observando-se a conta indicada no ID 15749283, 

uma vez que o procurador da parte possui poderes para receber 

quitação.” Passará a constar: “III. Independentemente do trânsito em 

julgado desta sentença, EXPEÇA-SE o alvará para liberação de R$ 

12.126,39 (doze mil cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) em 

favor do requerente, observando-se a conta indicada no ID 15749283, 

uma vez que o procurador da parte possui poderes para receber 

quitação.” Permanece o restante inalterado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e prossiga-se com o integral cumprimento das determinações exaradas na 

sentença anterior. Novo São Joaquim/MT, 10 de dezembro de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74522 Nr: 1289-98.2017.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Vieira da Silva, VCdSM, VBdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos.

DEFIRO a petição retro. Intime-se pessoalmente a parte autora para 

informar o endereço atualizado do executado, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Caso a parte não tenha ou não saiba informar o endereço, dê-se vista ao 

patrono da exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65312 Nr: 164-66.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELICE DIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a habilitação dos herdeiros da autora Delice Dias Alves, em razão 

do seu óbito. Proceda a escrivania as alterações necessárias nos autos.

Com o vigor na Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na 

capa dos autos e certificar eventual decurso do prazo em branco ou a 

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Indefiro a citação da habilitada Neusa Alves Vitório, sendo parte 

exequente não há que se falar em citação.

Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82610 Nr: 2460-56.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FONSECA FERRARI - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo verificado o não pagamento 
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no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.Não encontrado o Executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60869 Nr: 54-38.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IECL, EdC, VdRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM, JFdBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223, 

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - OAB:15285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:MT Nº16612

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para executado, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar-se quanto ao resultado da pesquisa de fls.383-384, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Werusca Pereira Lago

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80856 Nr: 1611-84.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDSAF, RAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE o patrono da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre requerendo o que 

entender de direito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-46.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL LOPES DOS REIS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora para manifestar nos autos, 

no prazo legal, acerca da correspondência devolvida devidamente juntada 

aos autos. Paranaíta-MT, 10 de dezembro de 2018. Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - Mat. 11.370

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 474-09.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Rodrigo Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANO RODRIGO PIOVESAN, Cpf: 

95237895115, Rg: 1306459-2, Filiação: Nelci Piovesan, data de 

nascimento: 06/10/1983, brasileiro(a), natural de Toledo-PR, solteiro(a), 

assistente administrativo, Telefone 99625751. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em razão do integral cumprimento da transação 

penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao autor do fato e 

aos fatos constantes nestes autos.Registre-se para fins de impedir 

novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações 

estilares.Considerando que a CNGC dispensa a intimação pessoal do 

acusado em caso de sentenças extintivas da punibilidade e que a 

defensoria pública foi desinstalada desta comarca, INTIME-SE por 

edital.Sem custas.P.R.I.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel, digitei.

Paranaíta, 15 de maio de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 2574-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiência, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13h00min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao 

interrogatório do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do acusado ao 

Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que o mesmo 

compareça a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71642 Nr: 2175-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Silveira de Souza, Brauno Feitosa 

Guimarães, Nayane Patricia Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

 Acolho a justificativa de ref:51, contudo mantenho a audiência ora 
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designada, haja vista a urgência que requer o feito por se tratar de ação 

penal com réus presos.

Desta feita, nomeio o Dr. Gilberto Machado Custódio somente para 

acompanhar a denunciada Nayane Patrícia Souza Santos em audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada, mantendo a advogada nomeada no 

patrocínio da defesa da acusada até o deslinde dos autos.

Ciência ao Ministério Público e a advogada peticionante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73089 Nr: 2727-53.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Carvalho da Silva Júnior, Alcides Carvalho da 

Silva Júnior & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asscarcam - Associação para carros, 

caminhões e motocicletas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE BASILIO DA SILVA - 

OAB:19029/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que há necessidade de se emendar a peça 

inicial pelos motivos que exponho a seguir.

A parte autora não juntou aos autos cópia da apólice, documento 

indispensável para julgamento da presente ação.

Por outra parte, não pode este juízo atender pedido que não atendam ao 

disposto no artigo 322 e seguintes do CPC, neste tocante, noto que tanto o 

pedido de danos morais, materiais e o de desobrigação contratual (não 

pagamento das parcelas do prêmio de seguro vincendas), não possuem 

valor certo atribuído.

Insta salientar que o valor da causa deve exprimir a soma de todo o 

proveito econômico que se pretende obter através da ação, em vista 

disso, retifique-se o valor da causa.

A empresa autora pugnou pela justiça gratuita, porém não demonstrou sua 

hipossuficiência. Salienta-se que a hipossuficiência da pessoa jurídica não 

é presumida, para que seja possível o deferimento do pedido de justiça 

gratuita, deve a autora juntar documentos capazes de demonstrar sua 

hipossuficiência.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, para emendar o 

pedido da petição inicial sanando as irregularidades acima apontadas, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 06 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73014 Nr: 2694-63.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Souza Santos Tonim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yan Craveiro da Luz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor 

obrigando o requerido a não fazer uso ou divulgar qualquer material que 

revele a intimidade da autora, como por exemplo: vídeos, fotos e 

mensagens sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada 

descumprimento da medida até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais).Deixo de designar a audiência de conciliação considerando que 

atualmente o endereço do requerido é incerto, o que poderá ser feito no 

transcorrer da ação.Defiro o pleito da autora para a realização de 

pesquisa junto ao Sistema INFOJUD, para localização do atual endereço do 

demandado.Tendo em vista que logrei êxito em encontrar endereço 

detalhado do requerido, cite-o no endereço constante em juntada de ref. 

04, expedindo o necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 06 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72814 Nr: 2594-11.2018.811.0022

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLBdM, SBMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que os requerentes não juntaram todos os 

documentos que são exigidos aos postulantes à adoção no artigo 197-A.

 Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, para que sane a 

irregularidade.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 2421-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Santana Melo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, proposta por BANCO J. SAFRA S/A, em desfavor de PEDRO DE 

SANTANA MELO NETO, devidamente qualificado nos autos.O requerente 

alega, em síntese, que firmou com o requerido um contrato de 

financiamento no valor de R$ 50.000,00 para a compra de um veículo 

alienado fiduciariamente, FORD RANGER CD XLS 4X4, placa 

qco-5071.Informa, ainda, que o requerido não cumpriu com suas 

obrigações inadimplindo com o pagamento das parcelas vencidas a partir 

de 03/07/2018, razão pela qual requer a busca e apreensão do veículo 

acima mencionado.A inicial veio instruída com documentos.Vieram-me os 

autos conclusos.É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base no 

Decreto-Lei 911/69.Analisando a exordial, é possível aferir que o autor 

requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, 

seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o 

valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua 

defesa...Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares 

bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, 

o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o 

requerido entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão.Deposite-se o bem em 

mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com o 

compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para o pagamento da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69 dada pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do 
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CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72239 Nr: 2398-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Aparecida Nates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em 

desfavor de REGIANE APARECIDA NATES, devidamente qualificado nos 

autos.O requerente alega, em síntese, que firmou com o requerido um 

contrato de financiamento no valor de R$ 42.287,58 para a compra de um 

veículo alienado fiduciariamente, FORD RANGER CD FLEX XLS 4X2, placa 

NJM-5621...Analisando a exordial, é possível aferir que o autor requer a 

busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, seja o 

demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o valor 

integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa.Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei nº 911/69, 

com suas alterações.Observo que o requerente enviou notificação 

extrajudicial e que o réu foi devidamente citado como se vem em AR 

acostado à inicial.Provada a mora e estando presentes os requisitos 

cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, 

liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

devendo o requerido entregar os documentos do veículo, razão pela qual 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão.Deposite-se o 

bem em mãos do representante legal nomeado pela parte requerente com 

o compromisso do encargo de fiel depositário, sendo a retirada do veículo 

desta Comarca, sob a responsabilidade legal do fiel depositário.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para o pagamento da dívida no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69 dada pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 

05 de dezembro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67375 Nr: 467-03.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAN, GAO, GADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 31, expeça-se carta precatória no endereço 

indicado.

 Cumpra-se com urgência, conforme requerido.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71985 Nr: 2309-18.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildo Fernandes, HFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc.Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais, morais e estéticos interposta por HILDO FERNANDES JÚNIOR, 

devidamente representado por seu genitor HILDO FERNANDES, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Decido.Inicialmente, concedo 

aos requerentes os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Deixo de determinar a citação do requerido tendo 

em vista que anteriormente à apresentação de contestação, pelo 

requerido, a parte autora atravessou petição de cota de ref. 05, 

requerendo a desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII.A 

desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos 

termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, §4º ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito; dispensando o 

consentimento do réu.Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do 

CPC, condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.Sendo, 

a parte autora, beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas 

da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que 

refere o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as devidas anotações e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 03 de dezembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72817 Nr: 2596-78.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdS, JRSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, diante da não 

demonstração da capacidade econômica do requerido, considerando o 

binômio necessidade/possibilidade, fixo os alimentos provisórios em 35% 

(trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em 

favor do menor a partir da citação.Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 23 de janeiro de 2018, às 10h40min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72634 Nr: 2533-53.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdCGdO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 870 de 975



 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e, como tal, 

concedo a guarda provisória da menor EMILLY BIANCA GIROLE DE 

OLIVEIRA à requerente APARECIDA DO CARMO GIROLE DE OLIVEIRA, 

mediante termo, nos moldes do artigo 33 e seguintes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente Termo de Guarda 

Provisória.Intimem-se o Assistente Social e o Psicólogo credenciados 

neste Juízo, para que proceda a realização de estudo psicossocial 

pessoal e residencial da infante, colhendo, na oportunidade, informações 

sobre o modo de vida e condições da residência, trazendo o relatório aos 

autos no prazo de 20 (vinte) dias.Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019 às 10hs20min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa comarca.Citem-se os requeridos, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, para comparecer a audiência de 

conciliação, conforme disposto do artigo 334 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 575-03.2016.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado a ser expedido, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não constar o 

endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja contactado a 

Central de Mandado desta Comarca para dirimir as dúvidas, encaminhando 

o comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68953 Nr: 1065-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROS, HCdO, MOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução de Alimentos no rito de prisão, 

interposta por HELOYSA CATASRINO DE OLIVEIRA e MONYQUE 

OLIVEIRA SANTOS nestes autos representados por Rosimeire Oliveira 

Santos, em face de LUIS HENRIQUE CATARINO DOS SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos.Devidamente citado e intimado para 

pagar o débito alimentar, o executado se manteve desidioso com a 

ordem.Afirma a exequente que o executado após sua citação na ação de 

alimentos em apenso, não realizou o pagamento das pensões alimentícias 

provisionais, ou seja, estando inadimplente.Por tais razões, requer a parte 

exequente a decretação da prisão civil do executado.Vieram-me os autos 

conclusos.Eis o sucinto relatório.Fundamento. Decido.O executado foi 

citado e intimado no bojo desta execução para pagar os alimentos em 03 

(três) dias ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do artigo 

528 do Código de Processo Civil, mantendo-se inerte.A inércia do 

executado comprova sua desídia com seus filhos, que necessitam dos 

alimentos para sobreviverem.Conforme se infere nos autos, o executado 

não demonstrou que se encontra impossibilitado de efetuar o pagamento 

dos alimentos em dias.Deste modo, tendo em vista que o autor não alegou 

qualquer justificativa para isentá-lo ou suspender o pagamento do débito 

alimentar, mostrando-se desidioso e negligente com sua prole, com 

fundamento no art. 528, § 7º, do Código de Processo Civil, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado LUIS HENRIQUE CATARINO DOS SANTOS,.Às 

providênciasPedra Preta-MT, 30 de novembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72172 Nr: 2372-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a nomeação de advogado para proceder a defesa dos 

interesses da parte requerida, intimando-o para apresentação da 

contestação no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de novembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73371 Nr: 2822-83.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildo Fernandes, HFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 30 

de janeiro de 2019, às 08h30min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes não 

comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar 

do seu pedido expresso de desinteresse na composição consensual (art. 

335, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 

336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo 

códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do 

requerido que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 1632-90.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP, Paulo Roberto de Carvalho, Allana Maressa Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada em ref. 56, cumpra-se o 
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despacho de ref. 50, expedindo Carta de Arrematação e Mandado de 

Imissão na Posse do bem arrematado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59480 Nr: 106-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc. Tendo em vista que o réu, bem como a vítima estão residindo 

no seguinte endereço: Rua sem denominação, Conjunto João Indefinido, 

Araguainha/MT; CEP: 78615000, cuja referência casa da Dona Jerônima. 

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Alto Araguaia/MT, com a 

finalidade de oitiva da vítima e para o interrogatório do réu. Após a 

devolução desta, vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42371 Nr: 631-41.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Leme dos Santos, Rosimeire Moreira de 

Carvalho, Pabielle Quririno de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43126 Nr: 1360-67.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc. Permaneçam os autos em gabinete para deliberações. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55631 Nr: 940-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas acima 

mencionadas. Decreto a revelia do réu, haja vista que não foi encontrado 

no endereço constante nos autos, consoante o que dispõe o artigo 367, 

do CPP. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66352 Nr: 3202-43.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos Giacomolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da vítima Bianca Rodrigues 

de Souza. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70208 Nr: 1542-77.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ercílio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva do informante Edmar Alves 

Soares e da testemunha Genivaldo Rufino Yamassaki. Dou por encerrada 

a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68836 Nr: 1003-14.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Vidal de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Drª. 

Glicya de Oliveira Theodoro Lima. Diante da aceitação das condições 

acima elencadas, aguarde-se o cumprimento da respectiva pena, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70844 Nr: 1807-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemi de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Diante da aceitação das condições acima 

elencadas, suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo 

período de 03 (três) meses. Após expirado este prazo, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70845 Nr: 1808-64.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

.Gilberto Machado Custódio. Diante da aceitação das condições acima 

elencadas, suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo 

período de 03 (três) meses. Após expirado este prazo, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53394 Nr: 264-12.2016.811.0022
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Henrique Massuia, Milena Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9521/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas de defesa 

dos réus/vítimas. Defiro o pedido da defesa da ré. Designo a audiência 

para sua oitiva o dia 24/01/2019, às 13h30minutos. Saem os presentes 

intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 526-59.2016.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INTERDITADA Dr. Gilberto 

Machado Custódio - OAB:MT/6.435, para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63101 Nr: 1821-97.2017.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivânio Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegado de Polícia Judiciária Civil de Pedra 

Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA DR. Paulo Vyctor Mafra 

Castro - OAB:22064/O, para manifestação aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 698-35.2015.811.0022

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Mallmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Impugnante, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

553,99 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de Ref. 16. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 214-49.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62172 Nr: 1427-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1- Intimação do Réu para que no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento da pena-multa, conforme cálculo juntado em Ref: 54.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52758 Nr: 1711-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Adriano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40942 Nr: 691-48.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Geraldo Massuia, Tainara Giachetto Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Rondonópolis - Cooperativa de 

Trabalho Médico, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Sales Brandi 

Mourão - OAB:MT/13.584-A, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT, 

Paulo Sérgio Cirilo - OAB:5448 B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES AUTORAS Dr. João Faustino 

Neto - OAB:MT/10.364-A para que, no prazo legal, apresente as 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls 391/vº/399.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71512 Nr: 2116-03.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:OAB/MT 17922-A, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente a Impugnação à Contestação de Ref: 23.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 2171-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA REQUERIDA, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15043 Nr: 1342-22.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, José Rodrigues da 

Cruz, Denivan Francisco Dias, Jeremias Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR Edno Damasceno de Farias - OAB 

11134, para apresentar os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10902 Nr: 439-55.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Luiz Marcos Rodrigues 

ME, Gerson Duran Luque, Cristiane Valério da Silva, Marcilene Costa da 

Conceição Contó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B, Edno Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Gustavo 

Ferraz Rodrigues - OAB:8.109, Jair Camilo de Souza Junior - OAB: 

7043/MT, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B, Rosimeire Duarte - OAB:9.100-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR Edno Damasceno de Farias - OAB 

11134, para apresentar os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44522 Nr: 490-85.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA Dr.Odair Donizete 

Ribeiro - OAB:9.935-A, para apresentar a Impugnação à Contestação de 

fls 87/vº/89 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 2174-06.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:22596/O, Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Tendo em vista que o réu constituiu advogado, conforme Ref. 

30, revogo a nomeação da Drª. Glicya de Oliveira Theodoro Lima de Ref. 

16, devendo as intimações serem realizadas somente em nome do 

procurador de Ref. 30. Arbitro honorários advocatícios em favor da 

defensora nomeada em 01 URH. Expeça-se certidão.

Diante das declarações da vítima e certidão de Ref. 20, em que afirmou 

não há qualquer temor com relação ao denunciado, inclusive reatando o 

relacionamento com ele, REVOGO as medidas protetivas de urgência ora 

concedidas, e bem como a prisão preventiva do denunciado. Expeça-se 

alvará de soltura. Oficiem-se as polícias civil e militar desta decisão. 

Homologo a desistência da oitiva da testemunha das partes. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72239 Nr: 2398-41.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Aparecida Nates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, devendo 

emitir a guia pelo Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41663 Nr: 1410-30.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcionilo Corte Souza, Zildinei de 

Souza Pereira, Hernane Carneiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Silva 

Becker - OAB:MT/17.905, Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Dr.Fernando Ferreira Silva 

Becker-OAB:MT/17.905, para que apresente os memoriais finais escritas 

aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71133 Nr: 1931-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Junior Nogueira da Silva, Walliff Alves 

de Souza, Rivian Ribeiro dos Santos, Luiz Felipe Guimarães Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, Edno 

Damascena de Farias - OAB:MT/11134, Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DO(S) DENUNCIADO(S), para que no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais Escritas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 15235 Nr: 1539-74.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Machado Carrijo, Maria Helena Rodrigues Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arleta Catarina Monteiro (Espólio), Nercindo 

Silvério, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:3.876, Denise Costa Santos Borralho - OAB:3607/MT, 

Laércio Antônio dos Santos Pelliccioni - OAB:4.288-MT

 Intimação do advogado - Vinicius Vargas Leite - nos termos do Capítulo 

02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO 

PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 1004-04.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Goret Araújo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Antônio Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Antonio Mendes da 

Silva - OAB:16484

 INTIMAÇÃO do Advogada da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, traga aos autos o número da residência do Requerido, em 

virtude de não constar na petição inicial, quando do ingresso da ação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59383 Nr: 50-84.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleison Jose Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PEDRA PRETA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 50-84.2017.811.0022 - 59383

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Cleison Jose Barbosa

INTIMANDO: Réu(s): Cleison Jose Barbosa, Rg: 1867085-2 SSP MT 

Filiação: Cory José Barbosa e Geneuzita Maria de Jesus, data de 

nascimento: 30/05/1977, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Rua: Projetada, S/n, Bairro: São Sebastião, 

Cidade: Pedra Preta-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO CLEISON JOSÉ BARBOSA, 

para comparecer perante este Juízo, sito à rua Oscar Soares, nº 443, 

Pedra Preta-MT, no dia 31 de janeiro de 2019, às 16h30min, para audiência 

de ADMONITÓRIA.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público. 

Designo a audiência admonitória para o dia 31/01/2019, às 16h30minutos, 

devendo o recuperando ser intimado por edital. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria José Dias Lários, 

digitei.

Pedra Preta - MT, 7 de dezembro de 2018.

Igor Vieira Silva

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46501 Nr: 1653-03.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL JOSÉ DA SILVA, LUCIANA APARECIDA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Lima Rossoni - 

OAB:18581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Certifico para os devidos fins, que em cumprimento a decisão Ref: 56 

audiência designada de instrução e julgamento para o dia 30/01/2019 às 

14h00min, deixei de expedir intimação para a testemunha da parte autora, 

tendo em vista, a juntada da petição do autor Ref: 62, que de acordo com 

o art. 455, § 1º do novo Código de Processo Civil o advogado expediu a 

carta de intimação a testemunha por ele arrolada.

Maria José Dias Lários

 Técnico Judiciário

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138769 Nr: 3499-32.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA DE PAULA LIRA, NATALIA DE PAULA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON CASTRO MIRANDA 

- OAB:332736

 Código: 138769

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Dito isso, REJEITO a impugnação de ref. 84.Intime-se a requerida para 

providenciar o depósito dos honorários no prazo de 10 (dez) dias, 

facultando às partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I e II 

do CPC/2015, dentro 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho 

de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentarem 

quesitos.Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao 

perito avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (item 2.18.5.1 da CNGC).Indicado pelo perito o dia e hora para 

o início dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para conhecimento.O 
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laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.Com a juntada do 

laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52417 Nr: 3068-76.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurenço Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques, Indalécio 

da Costa Marques Filho, Salvador da Costa Marques, Marcio da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Reiners Gonçalves - 

OAB:13013/MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4493

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando calculo elaborado pelo Contador Judicial à Ref. 79, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 5(cinco) dias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109642 Nr: 1504-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriany Cristiny de Campos Silva, Karen Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 CÓDIGO: 109642

DECISÃO

VISTOS,

O feito encontra-se em cumprimento de sentença.

 À ref. 102, realizou depósito de parte do valor. À ref. 105 o autor pugnou 

pela complementação dos valores.

 À ref. 112, o requerido procedeu com o depósito dos valores 

remanescentes.

 CERTIFIQUE SE HOUVE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO EXECUTADO.

 Em caso NEGATIVO certifique e , expeça-se o competente alvará para 

levantamento dos valores, atentando-se a secretaria aos poderes 

aferidos pela(s) parte(s) ao seu patrono.

Proceda-se o cumprimento do Provimento 14/2017 Corregedoria Geral de 

Justiça, devendo a serventia atentar-se aos valores das custas devidas.

Após, realizadas as devidas intimações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153645 Nr: 1763-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Camara Municipal, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Código: 153645

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166161 Nr: 6133-64.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana de Jesus Carvalho 

Pimentel - OAB:15912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 166161

DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63584 Nr: 2468-21.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita da Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 63584

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73528 Nr: 2124-06.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 
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Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal - OAB:26884/DF

 CÓDIGO: 73528

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela parte autora com os 

cálculos apresentados pela autarquia ré, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154699 Nr: 2118-52.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa, MÁRCIA REGINA MORAIS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Satoshi Ejima, Maria Olinda Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 .Superadas a preliminar, passo a sanear o feito e ordenar a produção de 

prova.Partes legítimas e representadas.Não há outras questões 

processuais a serem sanadas. Fixo como pontos controvertidos:a)a 

ocorrência de declaração falsa no contrato entabulado e nas escrituras 

publicas quanto à qualidade das partes e poderes de outorga 

previstos;b)a existência de posse/propriedade dos Requeridos quanto à 

área prevista no contrato;c)a existência de má-fé da parte Requerida;d)a 

comprovação dos já valores pagos à parte Requerida e dos danos 

suportados;e)a existência de culpa/dolo da parte Requerida;f)a ocorrência 

de litigância de má-fé pela parte Autora; Com efeito, dispõe o art. 370 do 

Código de Processo Civil que:“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito.”No caso, a parte Autora e Requerida pugnaram pela dilação 

probatória.Desse modo, reputo como necessária a produção da prova 

testemunhal e oitiva das partes.Designo a audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 07 de Fevereiro de 2019, às 16h30min.ANOTA-SE 

que as partes já indicaram o rol de testemunhas.INTIME-SE e CUMPRA-SE 

na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127866 Nr: 3326-42.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Terezinha Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 127866

DESPACHO

VISTOS,

 Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o 

comprovante de implantação do benefício, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Considerando o transito em julgado da sentença, cite-se o executado 

para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165801 Nr: 6058-25.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosaria Luiza da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165801

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário de 

Salário Maternidade.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 (dez) dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29 de maio de 2019, às 15h00min.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165359 Nr: 5916-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Gomes da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a petição inicial.Presentes os pressupostos previstos no artigo 4º 

da Lei 1060/50 DEFIRO o beneficio da justiça gratuita nos termos do artigo 

98 e 99 do CPC/2015.Nota-se que embora no nome da ação haja menção 

de tutela antecipada, não se verifica no bojo da peça processual qualquer 

tópico acerca da possível pretensão e nem mesmo no pedido.Com efeito, 

REMETAM-SE os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a Ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do 

NCPC.CITE-SE a Ré, com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para 
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que compareça à audiência designada, acompanhada de advogado, bem 

como para apresentar contestação nos termos do artigo 62 inciso I da Lei 

8245/91, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e INTIME-SE o autor nos 

termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo desinteresse pela Ré na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334).Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (NCPC art. 

344).REMETA-SE.CITE-SE. INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166197 Nr: 6143-11.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gulardte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art.300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida determinando a expedição de mandado de 

Busca e Apreensão em face do Requerido, sob o bem descrito na 

exordial, nomeando como depositário fiel do bem o Requerente.Lavre-se o 

respectivo termo de compromisso em nome do exequente. REMETAM-SE 

os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.Efetivada a medida, 

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334).Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articula os pelo autor (NCPC art. 

344).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162443 Nr: 5088-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS, FMDNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A orientação do Estatuto da Criança e Adolescente é a de que, se 

membros de sua família ostentam condições para receber a criança, lá é 

que deve permanecer, logicamente, com as orientações e 

acompanhamentos necessários.Impende destacar que, neste momento, é 

necessária a devida proteção do interesse da criança, uma vez que ela 

não possui maturidade suficiente para reger sua vida e necessita de 

orientação estável para tornar adulta equilibrada e dotada de bons 

princípios.Assim, CONCEDO a GUARDA PROVISÓRIA do infante à avó 

paterna e o genitor, Sra. MARY MARMO DA SILVA e FELIPE MARMO DO 

NASCIMENTO FERREIRA. Expeça-se mandado de citação a fim de 

proceder à citação dos requeridos, com as prerrogativas do art. 212, § 2º, 

do CPC/2015, para, querendo, apresentarem contestação, no prazo 

previsto no artigo 335 NCPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166070 Nr: 6125-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Leimann, EDSON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida, com o fito de DETERMINAR a 

BUSCA E APREENSAO de 4.385,70 (quatro mil trezentos e oitenta e cinco 

e setenta) sacas de 60 kg (sessenta quilos) de soja, entretanto 

CONDICIONO o cumprimento da liminar ao oferecimento de caução idôneo 

pela parte Autora, devendo esta garantir o valor integral da divida 

discutida nos autos, e apresentar endereço exato para cumprimento da 

medida no prazo de 15 (quinze) dias. SOMENTE APÓS O OFERECIMENTO 

DA CAUÇÃO E INDICAÇÃO DO ENDEREÇO será expedido o mandado de 

Busca e Apreensão para cumprimento da ordem.Oferecida a caução, 

LAVRE-SE o respectivo termo.Decorrido prazo sem apresentação de 

caução e indicação exata do endereço, CITE-SE os Executados para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 811 e 812 c/c art. 806 

§1º do NCPC, entregue ao credor as 4.385,70 (quatro mil trezentos e 

oitenta e cinco e setenta) sacas de 60 kg (sessenta quilos) de soja, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou apresente Embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 914 e ss do CPC.No caso de pronto 

pagamento, FIXO desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da ação, conforme art. 827, que serão reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento, na forma do 

§1º.INTIME-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152362 Nr: 1201-33.2018.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdA, RGdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152362

DECISÃO

VISTOS,

 É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de citação do requerido e, possui outros meio 

para diligenciar sobre a informação do endereço do requerido.

 Assim, INDEFIRO o pedido de ref.29.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163493 Nr: 5390-54.2018.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - 

OAB:14613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163493

DECISÃO

VISTOS

Trata-se de Ação de Divorcio Litigioso proposta por Maria Renata Vicente 

Dorileo Campos em face de Valdir Pereira Silva.

É o relatório.

 Decido.

Defiro o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Considerando o binômio necessidade/possibilidade, fixo a título de 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser 
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depositado a cada 5º dia útil do mês a conta a ser indicada pela genitora 

no prazo de 05 (cinco) dias, devidos a partir da citação a ser depositado 

na conta bancária indicada na inicial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Vistas ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 76391 Nr: 312-89.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luís Marcelo Rangel Falcão Gomes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Campos Rangel 

Gomes de Arruda - OAB:175.175/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FELIPE LOPES DE 

SOUZA - OAB:23463/O

 CÓDIGO: 76391

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a informação trazida nos autos quanto ao falecimento do 

Exequente, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 313, I, do 

CPC, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação do 

espólio, dos herdeiros e/ou do advogado da parte autora para que estes, 

no referido prazo, promovam a respectiva habilitação, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, nos moldes do inciso II do §2º do artigo 

313 do CPC.

Deixo de apreciar, por ora, os pedidos do Executado constantes na 

petição de fls. 112/115.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Poconé, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155846 Nr: 2575-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDDDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC-CEMS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 155846

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c tutela 

antecipada e Reparação de Dano Moral proposta por RONDON COMÉRCIO 

DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA em face de CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES ENERGIA S/A (ENERGISA).

 A tutela foi deferida, determinando que o requerido se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da requerente bem como 

retirasse o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito (ref. 4).

 Audiência de conciliação (ref. 22), em que foi verificada a ausência do 

autor, devidamente justificada em por motivo de saúde (ref. 28).

 Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 30).

 Impugnação apresentada à ref. 34.

 Dito isso, não havendo preliminares a serem analisadas dou o feito por 

saneado. Destarte, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso 

haja interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 163660 Nr: 5452-94.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Paes de Roma, Joaquim Vicente de 

Moraes Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de 

JOEL PAES DE ROMA, devendo permanecer custodiado até ulterior 

deliberação.4.DA ABERTURA DA FASE PARA INSTRUÇÃO 

PROCESSUALDenota-se dos autos a falta da citação pessoal do réu 

JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES, o que impede este Juízo 

avançar à instrução processual.Destarte, DETERMINO à Secretaria da 

Vara o cumprimento da decisão de ref. 05 e proceda, com URGÊNCIA, a 

citação do denunciado JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHÃES para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Neste caso, 

o Oficial de Justiça deverá, por ocasião do cumprimento do mandado de 

citação, indagar do réu se ele possui advogado constituído ou condições 

de constituir procurador. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou 

se o acusado, citado, não constituir defensor, nomeio a Defensoria Pública 

para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.Notifique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às urgentes providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159486 Nr: 3927-77.2018.811.0028

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIPIHNO ARISTEU DA SILVA, ERONDINA MARIA DA 

SILVA, Miguelito da Silva, Jonas Samuel da Silva, Ana Rosa da Silva, 

ZELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Guia da Silva, Joamil Maximo de 

Arruda, GESLON EIPINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634, Saulo Amorim de Arruda - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Intimar as partes da audiência designada para o dia 12 de fevereiro de 

2019, às 10h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163424 Nr: 5374-03.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA GONÇALVES DE AGUIAR AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 156457 Nr: 2811-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineide Alves do Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de laudo pericial de ref.12 e para no prazo 

legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157504 Nr: 3210-65.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de laudo pericial de ref.9 e para no prazo 

legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163497 Nr: 5392-24.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neize Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164887 Nr: 5789-83.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximiana da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEU CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161777 Nr: 4867-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ada Querina de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163498 Nr: 5393-09.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Gomes Roberto Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42248 Nr: 456-68.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelino Marcelino de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 PROCEDER a intimação do impugnado para, querendo, se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163660 Nr: 5452-94.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Paes de Roma, Joaquim Vicente de 

Moraes Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 Intimar Dr. Mauricio Bueno Magalhães, advogado do denunciado Joaquim 

Vicente de Moraes Magalhães para no prazo legal apresentar defesa 

prévia (conf. Ref.23)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 123351 Nr: 1904-32.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliel Alves Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 1442/2018 – PRES, que designou este 

magistrado para jurisdicionar na 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

aliado ao fato de possuir audiências de medidas urgentes no Juízo 

supracitado, bem como a Magistrada Katia Rodrigues Oliveira já ter 

audiências cíveis designadas para esta data, se faz necessário a 

readequação da pauta de audiências.

Isto posto, redesigno a audiência alhures aprazada para o dia 25/02/2019, 

às 14h00.

Intime-se. Notifique-se.

Renove-se os autos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166210 Nr: 6144-93.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Balbina de Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 
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às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. CITE-SE o requerido nos termos 

do artigo 183 c/c 335 do CPC. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor.Por se tratar 

de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, 

eficiência e economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 01 de março de 2019, às 14h10min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 165370 Nr: 5917-06.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Zelito Pinto de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 165370

SENTENÇA

VISTOS

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de João Zelito Pinto de Moraes Filho.

Anteriormente a citação do requerido, o autor manifestou desistência da 

presente demanda.

Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito ao artigo 485, §4º do 

CPC, verifica-se que o requerido não foi citado até o momento, o que torna 

desnecessária a sua anuência.

Diante do exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação 

proposto pela parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62595 Nr: 2116-63.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda Maria de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

ref.146

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96119 Nr: 444-78.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eziquiel Maximo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por erro no sistema não foi possível a visualização do Laudo 

Psicossocial, Ref. 33 pela parte, assim, para encaminho ao DJE para 

devolução do prazo uma vez que o advogado veio a secretaria retirar 

copiar a referida Ref.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155556 Nr: 2485-76.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Intimar parte autora da juntada de petição de ref.13 e mandado de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157633 Nr: 3235-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Intimar parte autora da juntada de petição de ref.12 e mandado de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137323 Nr: 2949-37.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer ndustria e Comercio LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Advincula da Silva, RUBENS 

ADVINCULA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de mandado de ref.29

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/02/2019 Hora: 16:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012740-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BATISTA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 13:00
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO SEBASTIAO MORAES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 13:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ASSIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA ASSIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 13:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010722-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOCELINO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MILLENA MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010701-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREUNICE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 13:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010694-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NIWTON DE PAULA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010612-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICEQUELE DA SILVA RONDON MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 14:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 14:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE MENDES SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013612-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 
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Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 14:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013542-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 14:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICEQUELE DA SILVA RONDON MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013879-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 15:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013834-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013796-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELUCE ROSANA FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 15:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDI NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/02/2019 Hora: 15:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE CORREA LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/02/2019 Hora: 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE CORREA LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil Por 

Danos Morais proposta por EDILEIDE CORREA LEITE DE JESUS em face de 

BANCO BRADESCO S/A. Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 
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Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001328-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ANTONIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO PINTO TEIXEIRA (EXECUTADO)

RINALDO PINTO TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001052-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA POLICARPIA GONZAGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ADRIANO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal apresentar impugnação à 

contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 3565-21.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Medeiros Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerido foi intimado para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se 

houver (NCPC, art. 523 “caput”) e nada apresentou aos autos, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66988 Nr: 2078-45.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para digirir-se a esta Vara para retirada 

do Termo de Guarda Definitiva com assinatura do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86604 Nr: 7187-06.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, via DJE nº 10380, em 23/11/2018, para, no prazo 

IMPRETERÍVEL DE 05 DIAS, fornecer dados bancários corretos para 

realização da transferência online dos valores depositados em juízo, como 

também proceder a devolução do Certificado de Registro e Licenciamento 

do Veículo apreendido e nada foi apresentado aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001328-55.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ANTONIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

SAMARA COELHO DE SOUZA OAB - MT24822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO PINTO TEIXEIRA (EXECUTADO)

RINALDO PINTO TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001328-55.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: EZIO ANTONIO DA COSTA EXECUTADO: JOSE EDUARDO 

PINTO TEIXEIRA, RINALDO PINTO TEIXEIRA - ME Nos termos do art. 829 do 

NCPC, determino a citação da parte executada para, em três dias, pagar a 

dívida. Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos 

honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima 

assinalado, reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de mandado 

de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que 

dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem 

de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 
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para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido 

dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-73.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010045-73.2014.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do 

CPC/15, passo ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de 

questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. Inicialmente sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se 

que a petição inicial narrou os fatos de forma sucinta, mas precisa, pois, 

alegando descumprimento contratual, requereu danos matérias e morais, 

motivo pelo qual incabível falar em indeferimento da inicial na forma do 

artigo 330, inciso I, do CPC. Em relação à carência da ação por falta de 

interesse de agir, observa-se que se confunde com o próprio meritum 

causae, por conseguinte, superadas as preliminares, passa-se ao exame 

do mérito. Alega a parte autora que, em 04.01.2013, contratou seguro do 

veículo Pajero Sport 4x4 2.8 TB AUT. 4P DIESEL, ano 2000/2000 com a 

parte requerida. Afirma que, em junho de 2013, sofreu um acidente com o 

referido veículo e precisou acionar a seguradora. Assevera que, apesar 

da parte requerida ter ficado quatro meses com o veículo, não realizou os 

reparos devidos, oportunidade em que solicitou a devolução do veículo, o 

qual foi entregue sem carlotas, sem equipamento de som, sem tapetes 

originais e sem macaco hidráulico. Aduz que arcou com os danos 

materiais e efetuou os reparos necessários no veículo, além de salientar 

que a parte requerida não forneceu carro reserva pelo período em que 

ficou com seu veículo, razão pela qual requereu indenização por danos 

matérias e morais. A parte ré, por sua vez, pugnou pela improcedência do 

pedido. Da análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão a 

parte autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte 

autora afirma que, apesar da parte requerida ter ficado quatro meses com 

o veículo, não realizou os reparos devidos, oportunidade em que solicitou 

a devolução do veículo e efetuou os consertos necessários. Todavia, o 

requerente não juntou aos autos nota fiscal ou qualquer outro documento 

que comprova os reparos realizados por ele e muito menos quantificou na 

petição inicial o montante de danos materiais. A parte requerida, por seu 

turno, anexou a peça contestatória duas notas ficais, datadas em 

31.10.2013, emitidas pelo estabelecimento comercial TONICAR veículos, 

localizado na cidade de Confresa-MT, nos valores de R$ 18.320,00 e R$ 

3.585,00 (fls. 78/79). Ora, os mencionados documentos evidenciam que a 

parte requerida efetuou os reparos necessários no veículo do requerente. 

Sobre a alegação de que a parte requerida não disponibilizou carro 

reserva para o requerente, vislumbra-se que no e-mail de fl. 46 consta 

que o segurado usou o veículo reserva e estava insatisfeito com o 

serviço. No tocante a afirmação de que o carro do requerente foi entregue 

sem carlotas, sem equipamento de som, sem tapetes originais e sem 

macaco hidráulico, inexistem nos autos elementos probatórios que 

demonstrem a ocorrência de tais danos. Assim, considerando a ausência 

de danos materiais, comprovando que a parte requerida cumpriu com suas 

obrigações contratuais, incabível falar em dano moral. ANTE O EXPOSTO, 

com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-73.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODACY GASPAR DANTAS OAB - MT0010993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010045-73.2014.8.11.0059. REQUERENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do 

CPC/15, passo ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de 

questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. Inicialmente sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se 

que a petição inicial narrou os fatos de forma sucinta, mas precisa, pois, 

alegando descumprimento contratual, requereu danos matérias e morais, 

motivo pelo qual incabível falar em indeferimento da inicial na forma do 

artigo 330, inciso I, do CPC. Em relação à carência da ação por falta de 

interesse de agir, observa-se que se confunde com o próprio meritum 

causae, por conseguinte, superadas as preliminares, passa-se ao exame 

do mérito. Alega a parte autora que, em 04.01.2013, contratou seguro do 

veículo Pajero Sport 4x4 2.8 TB AUT. 4P DIESEL, ano 2000/2000 com a 

parte requerida. Afirma que, em junho de 2013, sofreu um acidente com o 

referido veículo e precisou acionar a seguradora. Assevera que, apesar 

da parte requerida ter ficado quatro meses com o veículo, não realizou os 

reparos devidos, oportunidade em que solicitou a devolução do veículo, o 

qual foi entregue sem carlotas, sem equipamento de som, sem tapetes 

originais e sem macaco hidráulico. Aduz que arcou com os danos 

materiais e efetuou os reparos necessários no veículo, além de salientar 

que a parte requerida não forneceu carro reserva pelo período em que 

ficou com seu veículo, razão pela qual requereu indenização por danos 

matérias e morais. A parte ré, por sua vez, pugnou pela improcedência do 

pedido. Da análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão a 

parte autora, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a parte 

autora afirma que, apesar da parte requerida ter ficado quatro meses com 

o veículo, não realizou os reparos devidos, oportunidade em que solicitou 

a devolução do veículo e efetuou os consertos necessários. Todavia, o 

requerente não juntou aos autos nota fiscal ou qualquer outro documento 

que comprova os reparos realizados por ele e muito menos quantificou na 

petição inicial o montante de danos materiais. A parte requerida, por seu 

turno, anexou a peça contestatória duas notas ficais, datadas em 

31.10.2013, emitidas pelo estabelecimento comercial TONICAR veículos, 

localizado na cidade de Confresa-MT, nos valores de R$ 18.320,00 e R$ 

3.585,00 (fls. 78/79). Ora, os mencionados documentos evidenciam que a 

parte requerida efetuou os reparos necessários no veículo do requerente. 

Sobre a alegação de que a parte requerida não disponibilizou carro 

reserva para o requerente, vislumbra-se que no e-mail de fl. 46 consta 

que o segurado usou o veículo reserva e estava insatisfeito com o 

serviço. No tocante a afirmação de que o carro do requerente foi entregue 

sem carlotas, sem equipamento de som, sem tapetes originais e sem 

macaco hidráulico, inexistem nos autos elementos probatórios que 

demonstrem a ocorrência de tais danos. Assim, considerando a ausência 

de danos materiais, comprovando que a parte requerida cumpriu com suas 

obrigações contratuais, incabível falar em dano moral. ANTE O EXPOSTO, 

com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-81.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA BORGES DOS SANTOS OAB - MT17438/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010038-81.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DE LURDES SOUSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA MARIA DE LURDES SOUSA ajuizou 

ação revisional c/c repetição de indébito e indenização de dano moral em 

face do BANCO DO BRASIL S/A. É o breve relato. Decido. Da peça inicial, 

verifica-se que a parte autora pretende a declaração de nulidades de 

cláusulas do contrato de adesão firmado com a requerida para utilização 

do cartão de crédito, requerendo a revisão contratual e expurgo do 

anatocismo, tudo calculado na forma simples e sem capitalização mensal. 

Todavia, observa-se, no caso em tela, a necessidade da realização de 

prova pericial para o deslinde da demanda, procedimento incompatível com 

o rito dos Juizados Especiais, conforme se extrai da interpretação 

teleológica do art. 3º, “caput” da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido: “(...). 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.1. (...). 3. 

Apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se 

admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes 

contratantes e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, 

tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia 

contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos 

do art. 51, II, da Lei 9.099/95.8. Complexidade da matéria reconhecida de 

ofício.9. Recurso prejudicado.” (LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). “RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, 

da LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA. A revisão judicial de cláusulas de contrato de adesão de 

cartão de crédito com, onde se discute encargos financeiros, implica na 

necessidade de realização de prova contábil.” (RI 1231/2013, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Desse modo, nos termos do 

art. 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil e art. 51, inciso II da 

Lei n. 9.099/95, EXTINGO o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Cadastre-se os advogados no polo ativo (Dra. 

Andréia Borges dos Santos e Dr. Lauro Prestes de Oliveira Júnior) e 

passivo (Dr. Rafael Sganzerla Durand). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-81.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA BORGES DOS SANTOS OAB - MT17438/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010038-81.2014.8.11.0059. REQUERENTE: MARIA DE LURDES SOUSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA MARIA DE LURDES SOUSA ajuizou 

ação revisional c/c repetição de indébito e indenização de dano moral em 

face do BANCO DO BRASIL S/A. É o breve relato. Decido. Da peça inicial, 

verifica-se que a parte autora pretende a declaração de nulidades de 

cláusulas do contrato de adesão firmado com a requerida para utilização 

do cartão de crédito, requerendo a revisão contratual e expurgo do 

anatocismo, tudo calculado na forma simples e sem capitalização mensal. 

Todavia, observa-se, no caso em tela, a necessidade da realização de 

prova pericial para o deslinde da demanda, procedimento incompatível com 

o rito dos Juizados Especiais, conforme se extrai da interpretação 

teleológica do art. 3º, “caput” da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido: “(...). 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.1. (...). 3. 

Apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se 

admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes 

contratantes e, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, 

tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia 

contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos 

do art. 51, II, da Lei 9.099/95.8. Complexidade da matéria reconhecida de 

ofício.9. Recurso prejudicado.” (LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018). “RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, 

da LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA. A revisão judicial de cláusulas de contrato de adesão de 

cartão de crédito com, onde se discute encargos financeiros, implica na 

necessidade de realização de prova contábil.” (RI 1231/2013, SEBASTIAO 

DE ARRUDA ALMEIDA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Desse modo, nos termos do 

art. 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil e art. 51, inciso II da 

Lei n. 9.099/95, EXTINGO o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Cadastre-se os advogados no polo ativo (Dra. 

Andréia Borges dos Santos e Dr. Lauro Prestes de Oliveira Júnior) e 

passivo (Dr. Rafael Sganzerla Durand). Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-91.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALBERTO BRENDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT0005036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010005-91.2014.8.11.0059. REQUERENTE: AUGUSTO ALBERTO 

BRENDLER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. De acordo com o art. 355, I, 

do CPC/15, passo ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de 

questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. A parte autora sustenta que adquiriu de Cleusa Maria Diniz 

o veículo Dogde Ram, ano 2008/2008, placa NCJ-3838. Salienta que, na 

data de 14.10.2013, através de seu procurador, Cleusa transferiu a 

propriedade do veículo ao requerente. Afirma que dirigiu ao DETRAN-MT 

para realizar a transferência, oportunidade em que foi informado da 

impossibilidade de realização do ato, pois o Banco Bradesco consignou 

gravame no veículo no dia 25.07.2013. Na sequência, o requerente aduz 

que explicou ao servidor a possibilidade de engano, porquanto na data de 

09.08.2013 foi emitido CRLV sem qualquer restrição. Assevera que, em 

seguida, procurou a parte requerida, explicando a situação, porém, mesmo 

com notificação extrajudicial, o Banco requerido não solucionou o 

problema, razão pela qual requereu liminarmente a baixa da alienação 

fiduciária, além de danos materiais e morais. A parte requerida, por sua 

vez, alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa do requerente, pois a 

proprietário do veículo é a senhora Cleusa Maria Diniz, a qual detém 

legitimidade para requerer a baixa do gravame. No mérito, pugnou pela 

improcedência da ação. Pois bem. Em relação à preliminar de ilegitimidade 

ativa alegada na contestação, verifica-se que razão assiste à parte 

requerida, uma vez que, conforme autorização para transferência de 

propriedade de veículo de fl. 05, assina como proprietário/vendedor José 

Diodato Gonçalves e como comprador o requerente. Segundo a inicial, tal 

pessoa seria procurador de Cleusa Maria Diniz, porém não há nos autos 

procuração ou qualquer outro documento que comprove ser José Diodato 

Gonçalves procurador de Cleusa Maria Diniz. Nesse contexto, quem detém 

legitimidade para pleitear em juízo qualquer irregularidade no citado 

gravame é Cleusa Maria Diniz. Ademais, em consulta ao RENAJUD, 

observa-se que o referido veículo não possui qualquer gravame vinculado 

ao Banco requerido. Todavia, consta restrição de roubo/furto, conforme 

extrato em anexo. Por fim, em reforço e em consulta ao sistema Apolo, 
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vislumbra-se a existência de procedimento de restituição de coisa 

apreendida, do ano de 2016, formulado por Creusa Maria Diniz e 

envolvendo o veículo Dogde Ram, ano 2008/2008, placa NCJ-3838, o qual 

foi julgado procedente e determinando a devolução do veículo a Creusa 

Maria Diniz (processo código 62563). ANTE O EXPOSTO, com base na 

motivação supra, JULGO o presente feito extinto, sem resolução do mérito, 

na forma do artigo 485, inciso VI, do NCPC. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-91.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALBERTO BRENDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT0005036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010005-91.2014.8.11.0059. REQUERENTE: AUGUSTO ALBERTO 

BRENDLER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. De acordo com o art. 355, I, 

do CPC/15, passo ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de 

questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. A parte autora sustenta que adquiriu de Cleusa Maria Diniz 

o veículo Dogde Ram, ano 2008/2008, placa NCJ-3838. Salienta que, na 

data de 14.10.2013, através de seu procurador, Cleusa transferiu a 

propriedade do veículo ao requerente. Afirma que dirigiu ao DETRAN-MT 

para realizar a transferência, oportunidade em que foi informado da 

impossibilidade de realização do ato, pois o Banco Bradesco consignou 

gravame no veículo no dia 25.07.2013. Na sequência, o requerente aduz 

que explicou ao servidor a possibilidade de engano, porquanto na data de 

09.08.2013 foi emitido CRLV sem qualquer restrição. Assevera que, em 

seguida, procurou a parte requerida, explicando a situação, porém, mesmo 

com notificação extrajudicial, o Banco requerido não solucionou o 

problema, razão pela qual requereu liminarmente a baixa da alienação 

fiduciária, além de danos materiais e morais. A parte requerida, por sua 

vez, alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa do requerente, pois a 

proprietário do veículo é a senhora Cleusa Maria Diniz, a qual detém 

legitimidade para requerer a baixa do gravame. No mérito, pugnou pela 

improcedência da ação. Pois bem. Em relação à preliminar de ilegitimidade 

ativa alegada na contestação, verifica-se que razão assiste à parte 

requerida, uma vez que, conforme autorização para transferência de 

propriedade de veículo de fl. 05, assina como proprietário/vendedor José 

Diodato Gonçalves e como comprador o requerente. Segundo a inicial, tal 

pessoa seria procurador de Cleusa Maria Diniz, porém não há nos autos 

procuração ou qualquer outro documento que comprove ser José Diodato 

Gonçalves procurador de Cleusa Maria Diniz. Nesse contexto, quem detém 

legitimidade para pleitear em juízo qualquer irregularidade no citado 

gravame é Cleusa Maria Diniz. Ademais, em consulta ao RENAJUD, 

observa-se que o referido veículo não possui qualquer gravame vinculado 

ao Banco requerido. Todavia, consta restrição de roubo/furto, conforme 

extrato em anexo. Por fim, em reforço e em consulta ao sistema Apolo, 

vislumbra-se a existência de procedimento de restituição de coisa 

apreendida, do ano de 2016, formulado por Creusa Maria Diniz e 

envolvendo o veículo Dogde Ram, ano 2008/2008, placa NCJ-3838, o qual 

foi julgado procedente e determinando a devolução do veículo a Creusa 

Maria Diniz (processo código 62563). ANTE O EXPOSTO, com base na 

motivação supra, JULGO o presente feito extinto, sem resolução do mérito, 

na forma do artigo 485, inciso VI, do NCPC. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-76.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURBOCOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010006-76.2014.8.11.0059. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS XAVIER 

REQUERIDO: TURBOCOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME ANTONIO 

CARLOS XAVIER ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar, em face de 

TURBOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, ambos qualificados. Inicial 

acostada com procuração e documentos. Designada audiência de 

conciliação e realizada a solenidade, restou infrutífera, ante a ausência da 

reclamada. Houve manifestação da parte autora. Em seguida, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito 

se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no 

estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). A parte Reclamada, embora citada e 

intimada, deixou de comparecer a audiência de conciliação, tampouco 

justificou sua ausência. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

decreto a revelia da parte requerida. Da análise detida dos autos, 

vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou demonstrada 

que o nome da parte autora foi negativada pela empresa requerida perante 

o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, em 03/12/2013, por um 

débito no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). 

Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca 

entabulou contrato com a empresa demandada, restando a negativação 

totalmente indevida. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito". A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Nesse 

contexto, ausente nos autos provas concretas que atestem a legalidade 

da cobrança, resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por 

conseguinte, o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela 

demandante. Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re 

ipsa, ou seja, o dano emerge necessariamente da negativação indevida, 

fruto de débito inexistente, dispensando produção de provas, consoante 

reiterado entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 
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que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do debito em questão, no valor de 39,90 (trinta e nove reais 

e noventa centavos), bem como para condenar a empresa Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso (03.12.2013) - Súmula 54 do STJ. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-74.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CRESTANI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010032-74.2014.8.11.0059. REQUERENTE: NEUZA CRESTANI BORGES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo 

ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de questão 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras 

provas. Inicialmente, sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se que a 

petição inicial apresentou pedidos determinados e compatíveis, causa de 

pedir, narrou os fatos de forma lógica e anexou os documentos 

necessários para propositura da ação, razão pela qual incabível falar em 

indeferimento da inicial na forma do artigo 485, inciso I, do NCPC. 

Superadas as preliminares e presentes legitimidade, interesse e os 

pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito. A parte autora 

sustenta que, em 13 de abril de 2014, constatou empréstimo indevido na 

sua conta bancária, mediante consignação em folha de pagamento no 

valor de R$ 160,03 (cento e sessenta reais e três centavos). Na mesma 

data, dirigiu-se a agência bancária da parte requerida a fim de obter 

informações, oportunidade em que foi informada verbalmente de um 

empréstimo no valor de R$ 5.000,00 no ano de 2011. Na sequência, diante 

da negativa da requerida em fornecer o contrato, registrou boletim de 

ocorrência. Assim, requereu a devolução dos valores indevidamente 

descontados na sua conta bancária e danos morais. A parte ré, por sua 

vez, apresentou contestação, salientando que os descontos são devidos, 

pois foi creditado na conta bancária da autora o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), referente à consignação em folha e que a requerente 

realizou transferência de valores e um saque de R$ 4.578,95 (quatro mil e 

quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) através de 

acesso RDOC (sistema de reprodução de documentos), operado por 

funcionário de matricula 5990109 no dia 28.02.2011, transação 216, em 

que se exige cartão e senha. Em seguida, houve o pagamento de titulo no 

valor de R$ 3.078,95 ( três mil e setenta e oito reais e noventa e cinco 

centavos) e obteve troco no montante de R$1.500,00 ( um mil e quinhentos 

reais). Pois bem. Da análise detida dos autos, verifico que a instituição 

financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado 

descontado da conta bancária da requerente, conforme se verifica dos 

documentos juntados em peça contestatória, desincumbindo de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No extrato da conta 

corrente da requerente de fl. 59, consta depósito de crédito no valor de R$ 

5.000,00, na data de 24.02.2011, e saque no caixa no montante de R$ 

4.578,95, ou seja, não restaram comprovados os descontos indevidos. 

Nesse contexto, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu 

direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do 

CPC, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito, em restituição e 

indenização por dano moral. Assim, os descontos de parcelas de 

empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidora não 

constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito. Portanto, 

inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, 

com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-74.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CRESTANI BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010032-74.2014.8.11.0059. REQUERENTE: NEUZA CRESTANI BORGES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo 

ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de questão 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras 

provas. Inicialmente, sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se que a 

petição inicial apresentou pedidos determinados e compatíveis, causa de 

pedir, narrou os fatos de forma lógica e anexou os documentos 

necessários para propositura da ação, razão pela qual incabível falar em 

indeferimento da inicial na forma do artigo 485, inciso I, do NCPC. 

Superadas as preliminares e presentes legitimidade, interesse e os 

pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito. A parte autora 

sustenta que, em 13 de abril de 2014, constatou empréstimo indevido na 

sua conta bancária, mediante consignação em folha de pagamento no 

valor de R$ 160,03 (cento e sessenta reais e três centavos). Na mesma 

data, dirigiu-se a agência bancária da parte requerida a fim de obter 

informações, oportunidade em que foi informada verbalmente de um 

empréstimo no valor de R$ 5.000,00 no ano de 2011. Na sequência, diante 

da negativa da requerida em fornecer o contrato, registrou boletim de 

ocorrência. Assim, requereu a devolução dos valores indevidamente 

descontados na sua conta bancária e danos morais. A parte ré, por sua 

vez, apresentou contestação, salientando que os descontos são devidos, 

pois foi creditado na conta bancária da autora o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), referente à consignação em folha e que a requerente 

realizou transferência de valores e um saque de R$ 4.578,95 (quatro mil e 

quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) através de 

acesso RDOC (sistema de reprodução de documentos), operado por 

funcionário de matricula 5990109 no dia 28.02.2011, transação 216, em 

que se exige cartão e senha. Em seguida, houve o pagamento de titulo no 

valor de R$ 3.078,95 ( três mil e setenta e oito reais e noventa e cinco 

centavos) e obteve troco no montante de R$1.500,00 ( um mil e quinhentos 

reais). Pois bem. Da análise detida dos autos, verifico que a instituição 

financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado 

descontado da conta bancária da requerente, conforme se verifica dos 

documentos juntados em peça contestatória, desincumbindo de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No extrato da conta 

corrente da requerente de fl. 59, consta depósito de crédito no valor de R$ 

5.000,00, na data de 24.02.2011, e saque no caixa no montante de R$ 
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4.578,95, ou seja, não restaram comprovados os descontos indevidos. 

Nesse contexto, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu 

direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do 

CPC, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito, em restituição e 

indenização por dano moral. Assim, os descontos de parcelas de 

empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidora não 

constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito. Portanto, 

inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, 

com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-43.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE MARQUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VAZ DA SILVA OAB - MT0013391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010047-43.2014.8.11.0059. REQUERENTE: JOSIMEIRE MARQUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A JOSIMEIRE MARQUES 

DO NASCIMENTO ajuizou ação de indenização por danos morais e 

materiais em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados. Juntou documentos. Inicial foi recebida, sendo designada 

audiência de conciliação nos autos, a qual restou infrutífera. Apesar de 

devidamente citada à empresa ré não apresentou contestação. Instado a 

se manifestar, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Ante a ausência de contestação pelo banco requerido, 

regularmente citado, decreto-lhes a revelia, nos termos do NCPC art. 344: 

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Da análise 

detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de 

consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam. Nesse sentido, é o teor da súmula 297 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições financeiras. Nesse contexto, é cediço que em 

se tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do 

risco do negócio, os fornecedores respondem objetivamente pelas 

vicissitudes empresariais relativas à prestação de serviços inerentes às 

atividades lucrativas que desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se 

que o autor é correntista do banco réu na cidade de Confresa-MT, 

entretanto, na data de 19.05.2014 efetuou um deposito de cheque n° 

850137, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na agencia Banco do 

Brasil na cidade de Nova Xavantina-MT. Na sequência, verificou que o 

cheque havia sido devolvido e deveria ser retirado na sua agência 

bancária na cidade de Confresa-MT. Desse modo, a parte requerente se 

deslocou até a sua agência para retirar o cheque e poder representá-lo 

novamente. Todavia, na agência de Confresa-MT obteve a informação de 

que o cheque havia sumido/desaparecido. Ora, da narrativa dos fatos e 

dos documentos que acompanham a inicial, é inevitável o dano material e o 

direito à indenização. No tocante ao pedido de dano moral, é consabido 

que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, necessário 

que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta 

como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja 

ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, 

que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, 

sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 

desidiosa do banco requerido causou transtornos e angústias que 

extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano. Ou seja, deu a 

requerente ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo 

requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento 

ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais, 

devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. Ao mesmo tempo, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do 

STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-40.2015.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

VALTELIZIA CANDIDA DE ARAUJO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA DE CONFRESA - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010129-40.2015.8.11.0059. REQUERENTE: VALTELIZIA CANDIDA DE 

ARAUJO PAZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA DE 

CONFRESA - MT Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo ao julgamento 

antecipado do processo, por se tratar de questão exclusivamente de 

direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. Inicialmente, 

sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se que a petição inicial 

apresentou pedidos determinados e compatíveis, causa de pedir, narrou 

os fatos de forma lógica e anexou os documentos necessários para 

propositura da ação, razão pela qual incabível falar em indeferimento da 

inicial na forma do artigo 485, inciso I, do NCPC. Superadas as preliminares 

e presentes legitimidade, interesse e os pressupostos processuais, 

passa-se à análise do mérito. A parte autora sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente, pela parte requerida, por uma dívida no valor de 

R$ 1.674,10, oriunda do contrato nº 398.903.283. Afirma que não assinou 

o referido instrumento contratual, razão pela qual requereu a declaração 

de inexistência de débito e a condenação em danos morais. A parte ré, 

por sua vez, apresentou contestação, salientando que, em 05.02.2013, a 

parte autora contratou um BB GIRO RÁPIDO FAT/CONTA PROPR 

(nr.operação: 398903283), no valor total de R$ 5.000,00 o qual foi liberado 

na referida conta em 07.02.2013 e sacado em guichê de caixa da agencia 

3989-6. Assim, pugnou pela improcedência da ação. Pois bem. Da análise 

detida dos autos, verifico que a instituição financeira comprovou a 

contratação do referido empréstimo, conforme se verifica dos documentos 

juntados em peça contestatória, desincumbindo de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, II, do CPC. Às fls. 45/49, foi anexado pela 

requerida o instrumento contratual nº 398.903.283, devidamente assinada 

pela requerente, denominado contrato de abertura de crédito – BB giro 

rápido, no valor de R$ 5.000,00 e com vencimento 05.02.2015, ou seja, a 

negativação do nome da requerente é oriunda do contrato nº 398.903.283, 

conforme extrato de fl. 04, o que demonstra a licitude da conduta da parte 

requerida e, consequentemente, não há que se falar em direito a 

indenização. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, REVOGO 

a medida liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-40.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALTELIZIA CANDIDA DE ARAUJO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA DE CONFRESA - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010129-40.2015.8.11.0059. REQUERENTE: VALTELIZIA CANDIDA DE 

ARAUJO PAZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA DE 

CONFRESA - MT Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo ao julgamento 

antecipado do processo, por se tratar de questão exclusivamente de 

direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. Inicialmente, 

sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se que a petição inicial 

apresentou pedidos determinados e compatíveis, causa de pedir, narrou 

os fatos de forma lógica e anexou os documentos necessários para 

propositura da ação, razão pela qual incabível falar em indeferimento da 

inicial na forma do artigo 485, inciso I, do NCPC. Superadas as preliminares 

e presentes legitimidade, interesse e os pressupostos processuais, 

passa-se à análise do mérito. A parte autora sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente, pela parte requerida, por uma dívida no valor de 

R$ 1.674,10, oriunda do contrato nº 398.903.283. Afirma que não assinou 

o referido instrumento contratual, razão pela qual requereu a declaração 

de inexistência de débito e a condenação em danos morais. A parte ré, 

por sua vez, apresentou contestação, salientando que, em 05.02.2013, a 

parte autora contratou um BB GIRO RÁPIDO FAT/CONTA PROPR 

(nr.operação: 398903283), no valor total de R$ 5.000,00 o qual foi liberado 

na referida conta em 07.02.2013 e sacado em guichê de caixa da agencia 

3989-6. Assim, pugnou pela improcedência da ação. Pois bem. Da análise 

detida dos autos, verifico que a instituição financeira comprovou a 

contratação do referido empréstimo, conforme se verifica dos documentos 

juntados em peça contestatória, desincumbindo de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, II, do CPC. Às fls. 45/49, foi anexado pela 

requerida o instrumento contratual nº 398.903.283, devidamente assinada 

pela requerente, denominado contrato de abertura de crédito – BB giro 

rápido, no valor de R$ 5.000,00 e com vencimento 05.02.2015, ou seja, a 

negativação do nome da requerente é oriunda do contrato nº 398.903.283, 

conforme extrato de fl. 04, o que demonstra a licitude da conduta da parte 

requerida e, consequentemente, não há que se falar em direito a 

indenização. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, REVOGO 

a medida liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-42.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS LOPES OAB - MT17379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIR BARBOSA DE FREITAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010103-42.2015.8.11.0059. REQUERENTE: EDINA ALVES SOBRINHO 

REQUERIDO: JOANIR BARBOSA DE FREITAS - ME EDINA ALVES 

SOBRINHO ajuizou ação declaratória de inexistência de debito e relação 

contratual com indenização por danos morais e tutela antecipada em face 

de JOANIR BARBOSA DE FREITAS-ME “AGRO CEREAIS”, ambos 

devidamente qualificados, salientando que seu nome foi negativado 

indevidamente por um cheque roubado, dado no estabelecimento 

comercial da requerida. Assim, requerer a declaração de inexistência da 

dívida e fixação de danos morais. Inicial acostada com procuração e 

documentos. Designada audiência de conciliação nos autos, a qual restou 

infrutífera. Apesar de devidamente citada, a parte requerida não 

apresentou contestação. O requerente pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de 

matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que 

se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória 

(CPC, 355, I). Ante a ausência de contestação pelo requerido, 

regularmente citado, decreto-lhes a revelia, nos termos do NCPC art. 344: 

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Da análise 

detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, alega a autora que em 

2011 solicitou folhas de cheques junto à agência bancaria e a empresa 

que transportava o lote com o referido objeto foi assaltada. Afirma que 

solicitou o cancelamento das folhas com numeração de 000081 a 000101. 

Entretanto, no mês de julho de 2015, ao ser contemplada em um consorcio, 

a requerente foi informada que não poderia sacar os valores, pois seu 

nome estava negativado, ao verificar a origem do debito constatou que era 

referente a cheque devolvido de folha n° 000088, folha do lote roubado no 

ano de 2011. Nesse contexto, constato que restou demonstrada que o 

nome da autora foi negativada pela empresa requerida “Agro Cereais” 

perante o Serviço de Proteção ao Crédito – SERASA, em junho de 2014, 
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por um débito no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Nessa 

linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou 

contrato com a empresa demandada, restando a negativação totalmente 

indevida. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao cancelamento 

da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação 

da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de 

dano moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade 

civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e 

essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta (ação) comissiva 

ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, 

que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela 

conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso 

deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da 

responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser 

consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o 

nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil 

estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com 

imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, 

por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a 

repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o prejuízo 

proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito". A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Neste 

diapasão, ausente nos autos provas concretas que atestem a licitude da 

inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por 

conseguinte, o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela 

demandante. Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re 

ipsa, ou seja, o dano emerge necessariamente da negativação indevida, 

fruto de débito inexistente, dispensando produção de provas, consoante 

reiterado entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a 

inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais) e CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data 

(Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data do evento danoso (21.06.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020003-49.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARCIANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8020003-49.2015.8.11.0059. REQUERENTE: DIVINO MARCIANO LOPES 

REQUERIDO: OI S/A Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais proposta por DIVINO 

MARCIANO LOPES em desfavor de OI S/A, ambos qualificados nos autos. 

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera, visto que a parte 

autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-06.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANAU CESAR LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010086-06.2015.8.11.0059. REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO DE 

SOUZA FILHO REQUERIDO: ANAU CESAR LIMA Considerando que a parte 

autora informou endereço atualizado da requerida, defiro o pedido retro, 

razão pela qual, a fim de proporcionar as partes a solução consensual da 

lide, designo nova audiência de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 

2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-15.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA MARIA NOLETO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010066-15.2015.8.11.0059. REQUERENTE: SAMARA MARIA NOLETO 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Cuida-se de ação declaratória de 

desconstituição de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por 

danos morais c/c pedido de tutela antecipada proposta por SAMARA 

MARIA NOLETO SILVA em desfavor de OI MOVEL S/A, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação indevida de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em sede de tutela 

antecipada, requereu liminarmente a exclusão dos órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência de débito e 

indenização a título de danos morais. Liminar deferida à fl. 36. Designada a 

audiência de conciliação, restou infrutífera (fls. 104). Devidamente citada, 

a requerida apresentou contestação, juntando os atos constitutivos da 

empresa e substabelecimento (fls. 49/103). Deferido a suspensão do 

processo, pois a requerida se encontrava em recuperação judicial (fl.108). 

Considerando que o prazo postulado decorreu, o autor manifestou nos 

autos interesse quanto ao prosseguimento do feito (fl. 120). Em seguida, 

os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Verifica-se que o presente 

feito se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento 

no estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). Da análise detida dos autos, observa-se que 

o pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Compulsando os autos, constato que restou demonstrada que o nome da 

autora foi negativada pela empresa requerida perante o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, em 02/08/2014, por um débito no 

valor de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos). Nessa linha, 

alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca entabulou 

contrato com a empresa demandada, restando a negativação totalmente 

indevida. Por sua vez, ao apresentar contestação, a requerida, apesar de 

informar que o procedimento atinente à obrigação foi devidamente 

realizado, não anexou aos autos documentos capazes de comprovar a 

veracidade de suas alegações, tais como, cópia do contrato celebrado 

com a parte reclamante, cópia dos documentos pessoais, gravação de 

atendimentos, entre outros hábeis a comprovar a referida contratação. 

Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao cancelamento da 

negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe comprovação da 

dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao pedido de dano 

moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há 

que se verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. 

Primeiro, necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, 

a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra 

um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do 

agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar 

presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou 

seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude 

do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito 

qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, 

a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. No caso concreto, tenho que a violação à honra da parte 

reclamante foi cabalmente demonstrada, uma vez que a simples inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, por si só, é 

bastante para configurar o dano. Diante disso, verifica-se que a requerida, 

embora instada, não comprovou que a cobrança feita à autora, de fato, 

era devida, ônus que lhe competia e que respaldaria a negativação do 

nome da consumidora. Neste contexto, ausente nos autos provas 

concretas que atestem a licitude da inscrição do nome da autora nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a prática 

de ato ilícito pela requerida e, por conseguinte, o seu dever de indenizar 

os danos morais suportados pela demandante. Oportuno consignar que, 

na hipótese, trata-se de dano in re ipsa, ou seja, o dano emerge 

necessariamente da negativação indevida, fruto de débito inexistente, 

dispensando produção de provas, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para 

declarar a inexigibilidade do débito em questão, no valor de R$ 

69,80(sessenta e nove reais e oitenta centavos), bem como para 

condenar a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo 

índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(02.08.2014) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-91.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALBERTO BRENDLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT0005036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010005-91.2014.8.11.0059. REQUERENTE: AUGUSTO ALBERTO 

BRENDLER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. De acordo com o art. 355, I, 

do CPC/15, passo ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de 

questão exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de 

outras provas. A parte autora sustenta que adquiriu de Cleusa Maria Diniz 

o veículo Dogde Ram, ano 2008/2008, placa NCJ-3838. Salienta que, na 

data de 14.10.2013, através de seu procurador, Cleusa transferiu a 

propriedade do veículo ao requerente. Afirma que dirigiu ao DETRAN-MT 

para realizar a transferência, oportunidade em que foi informado da 

impossibilidade de realização do ato, pois o Banco Bradesco consignou 

gravame no veículo no dia 25.07.2013. Na sequência, o requerente aduz 

que explicou ao servidor a possibilidade de engano, porquanto na data de 

09.08.2013 foi emitido CRLV sem qualquer restrição. Assevera que, em 

seguida, procurou a parte requerida, explicando a situação, porém, mesmo 

com notificação extrajudicial, o Banco requerido não solucionou o 

problema, razão pela qual requereu liminarmente a baixa da alienação 

fiduciária, além de danos materiais e morais. A parte requerida, por sua 

vez, alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa do requerente, pois a 
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proprietário do veículo é a senhora Cleusa Maria Diniz, a qual detém 

legitimidade para requerer a baixa do gravame. No mérito, pugnou pela 

improcedência da ação. Pois bem. Em relação à preliminar de ilegitimidade 

ativa alegada na contestação, verifica-se que razão assiste à parte 

requerida, uma vez que, conforme autorização para transferência de 

propriedade de veículo de fl. 05, assina como proprietário/vendedor José 

Diodato Gonçalves e como comprador o requerente. Segundo a inicial, tal 

pessoa seria procurador de Cleusa Maria Diniz, porém não há nos autos 

procuração ou qualquer outro documento que comprove ser José Diodato 

Gonçalves procurador de Cleusa Maria Diniz. Nesse contexto, quem detém 

legitimidade para pleitear em juízo qualquer irregularidade no citado 

gravame é Cleusa Maria Diniz. Ademais, em consulta ao RENAJUD, 

observa-se que o referido veículo não possui qualquer gravame vinculado 

ao Banco requerido. Todavia, consta restrição de roubo/furto, conforme 

extrato em anexo. Por fim, em reforço e em consulta ao sistema Apolo, 

vislumbra-se a existência de procedimento de restituição de coisa 

apreendida, do ano de 2016, formulado por Creusa Maria Diniz e 

envolvendo o veículo Dogde Ram, ano 2008/2008, placa NCJ-3838, o qual 

foi julgado procedente e determinando a devolução do veículo a Creusa 

Maria Diniz (processo código 62563). ANTE O EXPOSTO, com base na 

motivação supra, JULGO o presente feito extinto, sem resolução do mérito, 

na forma do artigo 485, inciso VI, do NCPC. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-76.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TURBOCOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010006-76.2014.8.11.0059. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS XAVIER 

REQUERIDO: TURBOCOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME ANTONIO 

CARLOS XAVIER ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar, em face de 

TURBOCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, ambos qualificados. Inicial 

acostada com procuração e documentos. Designada audiência de 

conciliação e realizada a solenidade, restou infrutífera, ante a ausência da 

reclamada. Houve manifestação da parte autora. Em seguida, os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito 

se ocupa de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no 

estado em que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar 

fase instrutória (CPC, 355, I). A parte Reclamada, embora citada e 

intimada, deixou de comparecer a audiência de conciliação, tampouco 

justificou sua ausência. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

decreto a revelia da parte requerida. Da análise detida dos autos, 

vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será 

demonstrado. Compulsando os autos, constato que restou demonstrada 

que o nome da parte autora foi negativada pela empresa requerida perante 

o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA, em 03/12/2013, por um 

débito no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos). 

Nessa linha, alegou que o débito registrado é inexistente, pois nunca 

entabulou contrato com a empresa demandada, restando a negativação 

totalmente indevida. Desse modo, o pedido é procedente no tocante ao 

cancelamento da negativação, indevidamente lavrada, vez que não existe 

comprovação da dívida que originou a inserção. Outrossim, no tocante ao 

pedido de dano moral, é consabido que, para a configuração da 

responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como 

necessários e essenciais. Primeiro, necessário que haja uma conduta 

(ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou 

ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou 

patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a 

ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o 

fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela 

vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre 

ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois, o 

Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele 

que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem 

e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano 

obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é fonte da obrigação de indenizar o 

prejuízo proporcionado à vítima. É o que dispõe o art. 186 do Código Civil, 

confira-se: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito". A Constituição Federal 

também autoriza a reparação ora buscada pela parte autora, nos termos 

do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação". No caso concreto, 

tenho que a violação à honra da parte reclamante foi cabalmente 

demonstrada, uma vez que a simples inscrição indevida de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, por si só, é bastante para configurar o dano. 

Diante disso, verifica-se que a requerida, embora instada, não comprovou 

que a cobrança feita à autora, de fato, era devida, ônus que lhe competia 

e que respaldaria a negativação do nome da consumidora. Nesse 

contexto, ausente nos autos provas concretas que atestem a legalidade 

da cobrança, resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por 

conseguinte, o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela 

demandante. Oportuno consignar que, na hipótese, trata-se de dano in re 

ipsa, ou seja, o dano emerge necessariamente da negativação indevida, 

fruto de débito inexistente, dispensando produção de provas, consoante 

reiterado entendimento jurisprudencial. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta para declarar a 

inexigibilidade do debito em questão, no valor de 39,90 (trinta e nove reais 

e noventa centavos), bem como para condenar a empresa Ré ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do INPC/IBGE, a partir 

desta data (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso (03.12.2013) - Súmula 54 do STJ. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.
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CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010032-74.2014.8.11.0059. REQUERENTE: NEUZA CRESTANI BORGES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo 

ao julgamento antecipado do processo, por se tratar de questão 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras 

provas. Inicialmente, sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se que a 

petição inicial apresentou pedidos determinados e compatíveis, causa de 

pedir, narrou os fatos de forma lógica e anexou os documentos 

necessários para propositura da ação, razão pela qual incabível falar em 

indeferimento da inicial na forma do artigo 485, inciso I, do NCPC. 

Superadas as preliminares e presentes legitimidade, interesse e os 

pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito. A parte autora 

sustenta que, em 13 de abril de 2014, constatou empréstimo indevido na 

sua conta bancária, mediante consignação em folha de pagamento no 

valor de R$ 160,03 (cento e sessenta reais e três centavos). Na mesma 

data, dirigiu-se a agência bancária da parte requerida a fim de obter 

informações, oportunidade em que foi informada verbalmente de um 

empréstimo no valor de R$ 5.000,00 no ano de 2011. Na sequência, diante 

da negativa da requerida em fornecer o contrato, registrou boletim de 

ocorrência. Assim, requereu a devolução dos valores indevidamente 

descontados na sua conta bancária e danos morais. A parte ré, por sua 

vez, apresentou contestação, salientando que os descontos são devidos, 

pois foi creditado na conta bancária da autora o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), referente à consignação em folha e que a requerente 

realizou transferência de valores e um saque de R$ 4.578,95 (quatro mil e 

quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) através de 

acesso RDOC (sistema de reprodução de documentos), operado por 

funcionário de matricula 5990109 no dia 28.02.2011, transação 216, em 

que se exige cartão e senha. Em seguida, houve o pagamento de titulo no 

valor de R$ 3.078,95 ( três mil e setenta e oito reais e noventa e cinco 

centavos) e obteve troco no montante de R$1.500,00 ( um mil e quinhentos 

reais). Pois bem. Da análise detida dos autos, verifico que a instituição 

financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado 

descontado da conta bancária da requerente, conforme se verifica dos 

documentos juntados em peça contestatória, desincumbindo de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No extrato da conta 

corrente da requerente de fl. 59, consta depósito de crédito no valor de R$ 

5.000,00, na data de 24.02.2011, e saque no caixa no montante de R$ 

4.578,95, ou seja, não restaram comprovados os descontos indevidos. 

Nesse contexto, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu 

direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do 

CPC, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito, em restituição e 

indenização por dano moral. Assim, os descontos de parcelas de 

empréstimos consignados na folha de pagamento da consumidora não 

constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito. Portanto, 

inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, 

com base na motivação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. 

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010047-43.2014.8.11.0059. REQUERENTE: JOSIMEIRE MARQUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A JOSIMEIRE MARQUES 

DO NASCIMENTO ajuizou ação de indenização por danos morais e 

materiais em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados. Juntou documentos. Inicial foi recebida, sendo designada 

audiência de conciliação nos autos, a qual restou infrutífera. Apesar de 

devidamente citada à empresa ré não apresentou contestação. Instado a 

se manifestar, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa de matéria 

unicamente de direito, comportando julgamento no estado em que se 

encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase instrutória (CPC, 

355, I). Ante a ausência de contestação pelo banco requerido, 

regularmente citado, decreto-lhes a revelia, nos termos do NCPC art. 344: 

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Da análise 

detida dos autos, vislumbro que o pedido inicial merece prosperar, 

conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, trata-se de relação de 

consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no Código de 

Defesa do Consumidor, que, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou 

serviços, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independente 

de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o 

defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam. Nesse sentido, é o teor da súmula 297 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições financeiras. Nesse contexto, é cediço que em 

se tratando de responsabilidade objetiva não há que se provar a culpa, 

bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no 

art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do fornecedor 

somente é elidida se demonstrada a culpa exclusiva da vítima, de terceiro 

ou que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior, competindo à 

parte reclamada provar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade (inversão do ônus probatório). Assim, pela teoria do 

risco do negócio, os fornecedores respondem objetivamente pelas 

vicissitudes empresariais relativas à prestação de serviços inerentes às 

atividades lucrativas que desempenham. No caso em epígrafe, mostra-se 

que o autor é correntista do banco réu na cidade de Confresa-MT, 

entretanto, na data de 19.05.2014 efetuou um deposito de cheque n° 

850137, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na agencia Banco do 

Brasil na cidade de Nova Xavantina-MT. Na sequência, verificou que o 

cheque havia sido devolvido e deveria ser retirado na sua agência 

bancária na cidade de Confresa-MT. Desse modo, a parte requerente se 

deslocou até a sua agência para retirar o cheque e poder representá-lo 

novamente. Todavia, na agência de Confresa-MT obteve a informação de 

que o cheque havia sumido/desaparecido. Ora, da narrativa dos fatos e 

dos documentos que acompanham a inicial, é inevitável o dano material e o 

direito à indenização. No tocante ao pedido de dano moral, é consabido 

que, para a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os 

pressupostos tidos como necessários e essenciais. Primeiro, necessário 

que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, a qual se apresenta 

como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja 

ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, 

que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, 

sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano 

experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. 

Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito qualifica-se 

pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a 

responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, o fundamento fático narrado é hábil a 

desencadear a consequência jurídica pretendida, uma vez que a conduta 
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desidiosa do banco requerido causou transtornos e angústias que 

extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano. Ou seja, deu a 

requerente ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo 

requerido, cuja natureza é in re ipsa, isto é, decorre do próprio evento 

ofensivo, não sendo necessária a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa. No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, cumpre salientar que a reparação do dano moral tem função 

diversa daquela referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser 

aplicados critérios iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar 

que o dano moral, na moderna doutrina, é indenizável com tríplice 

finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de 

exemplaridade para a sociedade. Destarte, deve-se levar em 

consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta 

compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a 

fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o 

infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, sirva de exemplo para 

a sociedade, configurando-se numa prevenção geral. No arbitramento do 

montante da reparação do dano moral, ainda, deve ser feito com estrita 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, 

levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira 

das partes. Logo, atento aos critérios acima explicitados, tenho que a 

condenação fixada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

proporciona uma adequada compensação pela dor/constrangimento 

sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais, 

devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. Ao mesmo tempo, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice do 

INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso - Súmula 54 do 

STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.
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BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA DE CONFRESA - MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010129-40.2015.8.11.0059. REQUERENTE: VALTELIZIA CANDIDA DE 

ARAUJO PAZ REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA DE 

CONFRESA - MT Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 355, I, do CPC/15, passo ao julgamento 

antecipado do processo, por se tratar de questão exclusivamente de 

direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. Inicialmente, 

sobre a preliminar de inépcia da inicial, tem-se que a petição inicial 

apresentou pedidos determinados e compatíveis, causa de pedir, narrou 

os fatos de forma lógica e anexou os documentos necessários para 

propositura da ação, razão pela qual incabível falar em indeferimento da 

inicial na forma do artigo 485, inciso I, do NCPC. Superadas as preliminares 

e presentes legitimidade, interesse e os pressupostos processuais, 

passa-se à análise do mérito. A parte autora sustenta que seu nome foi 

negativado indevidamente, pela parte requerida, por uma dívida no valor de 

R$ 1.674,10, oriunda do contrato nº 398.903.283. Afirma que não assinou 

o referido instrumento contratual, razão pela qual requereu a declaração 

de inexistência de débito e a condenação em danos morais. A parte ré, 

por sua vez, apresentou contestação, salientando que, em 05.02.2013, a 

parte autora contratou um BB GIRO RÁPIDO FAT/CONTA PROPR 

(nr.operação: 398903283), no valor total de R$ 5.000,00 o qual foi liberado 

na referida conta em 07.02.2013 e sacado em guichê de caixa da agencia 

3989-6. Assim, pugnou pela improcedência da ação. Pois bem. Da análise 

detida dos autos, verifico que a instituição financeira comprovou a 

contratação do referido empréstimo, conforme se verifica dos documentos 

juntados em peça contestatória, desincumbindo de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, II, do CPC. Às fls. 45/49, foi anexado pela 

requerida o instrumento contratual nº 398.903.283, devidamente assinada 

pela requerente, denominado contrato de abertura de crédito – BB giro 

rápido, no valor de R$ 5.000,00 e com vencimento 05.02.2015, ou seja, a 

negativação do nome da requerente é oriunda do contrato nº 398.903.283, 

conforme extrato de fl. 04, o que demonstra a licitude da conduta da parte 

requerida e, consequentemente, não há que se falar em direito a 

indenização. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, REVOGO 

a medida liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020003-49.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARCIANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8020003-49.2015.8.11.0059. REQUERENTE: DIVINO MARCIANO LOPES 

REQUERIDO: OI S/A Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com indenização por danos morais proposta por DIVINO 

MARCIANO LOPES em desfavor de OI S/A, ambos qualificados nos autos. 

Designada audiência de conciliação, restou infrutífera, visto que a parte 

autora não compareceu a solenidade. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, verifica-se que a 

parte reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mesmo 

sendo devidamente intimada, através do advogado constituído, conforme 

se vê em eventos do processo. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 

do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000567-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA PEREIRA DA COSTA SANTOS (RÉU)

ANTONIO COSTA DOS SANTOS (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000567-24.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A ANTONIO COSTA 

DOS SANTOS e outros CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se 

acerca do mandado devolvido pelo oficial de justiça. Porto Alegre do 

Norte/MT, 10 de dezembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES 

Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000805-43.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS FERREIRA (IMPETRANTE)

B. L. DOS SANTOS - HOTEL - ME (IMPETRANTE)

HOTEL IDEAL EIRELI (IMPETRANTE)

ADRIANO COZZA E CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

C. R. P. SILVA - LANCHONETE E CHURRASCARIA - ME (IMPETRANTE)

EDUARDO OKAREAXOWA TAPIRAPE 05069038184 (IMPETRANTE)

HOTEL GLIER EIRELI - ME (IMPETRANTE)

ALDENOURA GOMES ROSA 87497328115 (IMPETRANTE)

VONIVALDO GOMES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

SUANDRA RODRIGUES SANTOS (IMPETRANTE)

ISMAEL PRATO (IMPETRANTE)

JARBSON DA SILVA MOREIRA 70338062130 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000805-43.2018.8.11.0059 ADRIANO COZZA E CIA LTDA - ME e outros 

(11) PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA e 

outros CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

petição ID16632067 no prazo de 05 dias. Porto Alegre do Norte/MT, 10 de 

dezembro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor Judiciário

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO 

IMPROCEDENTE a exordial acusatória, para absolver o acusado JOÃO 

PAULO MIRANDA MARQUES, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.Expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do 

acusado, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.Oficie-se à 

autoridade policial requisitando a instauração de inquérito policial, 

conforme requerido pela representante ministerial.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito com as anotações e baixas de estilo, 

procedendo-se as comunicações estabelecidas pela CNGC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105052 Nr: 5517-93.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieyla Santos Silva, Jose Dias de Alecrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B/MT

 INTIMO a defesa do réu JOSÉ DIAS DE ALECRIM, por intermédio de sua 

advogada, Dra. Maria Lúcia Viana Sales - OAB/MT nº 5913-B para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107023 Nr: 6583-11.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Considerando que o Ministério Público, por ocasião da audiência 

instrutória, ofereceu aditamento à denúncia, determino, nos termos do 

artigo 384, §2º, Código de Processo Penal, a intimação da defesa para, 

querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39564 Nr: 33-23.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 (...) Dessa forma, com fundamento no artigo 66, II, "a" da Lei n. 7.210/84 

(Lei de Execuções Penais), DECLARO A UNIFICAÇÃO DAS PENAS 

IMPOSTAS ao reeducando MARCELO ALVES DE SOUZA, de modo que 

DETERMINO/FIXO como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, 

nos termos do art. 33, § 1º, “a”, do Código Penal e Súmula n. 719, do STF, 

considerando que o remanescente da pena privativa de liberdade a ser 

cumprida é superior a 8 (oito) anos, conforme delineado no memorial de 

cálculo de pena que segue anexo e respectivas guias.(...) .VI - 

CONCLUSÃOPor fim, considerando a elaboração do respectivo cálculo 

que segue anexo, DETERMINO, ainda, que, remeta os autos, para ciência e 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Após isso, 

volte-me para eventual adequação ou homologação do cálculo, bem como 

decidir em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36129 Nr: 1629-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 896 de 975



 PARTE AUTORA: Eduardo Francisco Cristofoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Renato Dutra Elegda, Eliseu José 

Schaffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Cesário da Silva - 

OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:19820/O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o noticiado na petição retro, DETERMINO A SUSPENSÃO 

DOS AUTOS, bem com a INTIMAÇÃO PESSOAL da respectiva parte, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a devida regularização da 

representação judicial, conforme disciplina o art. 76 do Código de 

Processo Civil – CPC (Lei n. 13.105/2015), advertindo-a dos efeitos 

previstos no §1° primeiro da aludida norma.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40537 Nr: 493-10.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilhans Marques Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23.765/MT, Monica da Silva Costa - OAB:23320-0

 Vistos.

Considerando que a d. causídica nomeada para patrocinar os interesses 

do réu compareceu regularmente em todos os atos, DETERMINO nova 

intimação daquela para apresentar suas derradeiras alegações ou 

justificar a impossibilidade/declínio, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34334 Nr: 853-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Terezinha Elsik

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da ref.100, motivo pelo qual intimo a parte 

Exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 87-86.2018.811.0019

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelina Candida Beal Cagnini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1151-39.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henio Lima Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Intimo o causídico do reeducando, para que se manifeste no que 

entendere de direito - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei de Execução 

Penal).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43011 Nr: 1872-83.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurelino Monteiro Caldas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welyghton Laureto Caldas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Polonio Renzetti - 

OAB:15746/PR, NELTO LUIZ RENZETTI - OAB:15750/PR

 Certifico que os advogados do requerido foram cadastrados nos autos, 

bem como foi expedida a certidão de agravo postulada, que se encontra 

na secretaria desta unidade judiciária.

Ademais, certifico que intimo o requerido, pelos seus advogados, acerca 

da audiência de conciliação designada para o dia 14 de fevereiro de 2019, 

às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45006 Nr: 2927-69.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Raimondi Bianchezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da contestação de ref.12, motivo pelo qual 

impulsiono os autos a fim de intimar o requerente para que, causa, queira, 

impugnar à contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 789 da 

CNGC.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 2085-37.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Isabel Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137141 Nr: 577-51.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rios de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paciente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 
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OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de medida liminar 

ajuizada por JOSÉ RIOS DE SOUSA em face dos NELSON PACIENTE DA 

SILVA.

O Requerente interpôs a presente ação em 20 de fevereiro de 2017.

 À fl. 44, foi determinado à intimação da parte Autora para emendar a 

petição inicial, a fim de comprove sua hipossuficiência econômica, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Porém, conforme a certidão de decurso de prazo de fl. 45, o Requerente 

quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato. Decido.

Pois bem. Como se extrai do presente feito, foi determinado à intimação da 

parte Autora para emendar a inicial, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos documentos hábeis que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, porém o mesmo permaneceu inerte, 

carecendo esta de interesse de agir, sendo o indeferimento da inicial, 

medida de rigor.

Assim, atento ao que diz o artigo 321, paragrafo único, do CPC:

‘‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. ’’

Assim, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141077 Nr: 3121-12.2017.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Borges Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:OAB/SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 

Registro que, conforme informações do Oficial de Justiça correspondente, 

o local onde será realizado a diligência encontra-se no Município de Alto 

Boa Vista/MT, na Fazenda Sol Nascente, no Projeto de Assentamento Mãe 

Maria (Zona Rural).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38861 Nr: 2598-39.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS, MLFdS, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724/MT, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado constituído nos 

autos para se manifestar sobre o resultado da pesquisa às fls. 69-71, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144378 Nr: 1586-14.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Kanaxuê -S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar-se sobre a Certidão do 

Oficial de Justiça, o qual requer a complementação da Diligência para o 

devido cumprimento do Mandado nos seguintes termos: " Certifico que, 

nesta data, em cumprimento ao r. mandado, expedido dos autos 

código:144378, solicito que a parte autora proceda o complemento da 

diligência do oficial de justiça, pois a Fazenda Kanaxuê localiza-se 

aproximadamente 40 km após o Município de Novo Santo Antonio/MT, com 

acesso apenas pelo municipio de Alto Boa Vista, nesta época das chuvas, 

com distancia aproximada de 500 km(ida e volta)."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144718 Nr: 1744-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Martins de Oliveira, LRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karina dos Santos Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que na oralidade agendada nenhuma parte compareceu, 

não constando dos autos a intimação das mesmas. Assim, redesigno nova 

data para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 14h (MT). Que sejam as partes 

e seus respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e 

horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21020 Nr: 1924-66.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Aquino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Ciente da decisão da monocrática do relator que negou seguimento ao 

agravo de instrumento, bem como da certidão de decurso do prazo para 

interposição de recurso, que foram acostadas aos autos pela parte 

autora/exequente (fls. 90/93).

 Considerando que a autarquia executada não recorreu da decisão 

proferida no agravo de instrumento, bem como não interpôs o recurso 

adequado em face da sentença dos embargos à execução em apenso 

(código n.º 42915), qual seja, apelação. Considerando, ainda, que o prazo 

para o INSS recorrer da sentença iniciou-se em 05/12/2017 (fl. 37verso 

dos autos em apenso).

 Torna-se induvidoso o transito em julgado da sentença proferida nos 

embargos à execução, devendo o feito prosseguir nos seus ulteriores 

termos.

 Assim sendo, expeçam-se requisições de pequeno valor (RPVs), 

separadamente, referentes ao valor principal (parcelas atrasadas) em 

favor da parte exequente, e o relativo aos honorários sucumbenciais do 

causídico, conforme determinado na r. sentença do embargos à execução 

(fls. 29/32 – autos código 42915), observando o cálculo judicial às fls. 

25/25 dos embargos em apenso (código 42915).

 Comprovado nos autos o depósito, independentemente de nova 

conclusão, expeçam-se os alvarás eletrônicos para levantamento dos 

valores.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo 
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pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147053 Nr: 3153-80.2018.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PA, ACAdS, AMMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allana Christhy Fernandes 

Araújo - OAB:46385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DecisãoVistos, etc.Trata-se de ação de alimentos com pedido liminar de 

fixação de alimentos provisórios da criança Ana Carla Araújo de Sousa, 

representada por sua genitora Aylla Maria Matias Araújo, menor 

relativamente incapaz, assistida por Priscila Araújo, ajuizada em face de 

Bruno Franco Bezerra de Sousa, todos qualificados nos autos.Assim, nos 

casos em que não está demonstrado o salário ou renda mensal do 

requerido, justo e possível é indexar os alimentos em percentual sobre o 

salário-mínimo vigente, pois presume-se que seja esse o seu salário. 

Portanto, considerando o binômio necessidade/possibilidade, nesse caso, 

o quantum razoável para o pagamento da verba alimentícia provisória é o 

equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente.Decido.Isso posto, ACOLHO O PEDIDO LIMINAR, devidamente 

expostos na peça exordial dos presentes autos, para isso:DEFIRO o 

pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, por sua 

condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC.CONDENO o 

Requerido, BRUNO FRANCO BEZERRA DE SOUSA, ao pagamento no 

importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional vigente a título 

de ALIMENTOS PROVISÓRIOS para a filha, equivalente ao valor atual de 

R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que será 

pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, mediante 

depósito em conta bancária, que deverá se fornecida pela genitora da 

infante.Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a 

fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do 

CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37312 Nr: 1219-63.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Valdemir Antônio da Silva, Raimunda 

dos Anjos Noleto Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:15890/MT

 Afirmado, assim, pelo Tribunal a quo, a existência de prova de atos de 

improbidade administrativa, a revisão dessa conclusão, tal como 

pretendido pelos Embargantes, como restou sobejamente afirmado nas 

decisões anteriores, encontra óbice na Súmula 7/STJ.4. Inviável apreciar 

os fundamentos da sentença condenatória, porque isso significaria 

usurpar a competência do Tribunal de Justiça, pois a sua conclusão deve 

ser impugnada por meio dos recursos processuais adequados, sendo 

prematura qualquer consideração a respeito de seus termos.5. Embargos 

de Declaração rejeitados.(EDcl no AgRg no REsp 1117325/DF, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

01/09/2011, DJe 15/09/2011).No presente caso, conforme se observa nas 

próprias alegações do requerido, necessário se faz a instrução 

processual para melhor se aferir os fatos aqui narrados. Destarte, não 

estando este Juízo convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, recebo a petição 

inicial e determino a citação do requerido para contestar a presente ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 17, caput, da Lei n. 

8.429/92 c/c. art. 335, CPC), por haver indícios da existência do ato de 

improbidade administrativa.Cumpra-se expedindo o necessário, com 

presteza, haja vista o presente feito se tratar de META 4 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42957 Nr: 205-73.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedra Souza de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Viana Ribeiro - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração e DOU PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO para COMPLEMENTAR a sentença proferida 

às fls. 152/155, FAZENDO CONSTAR como parte integrante, os 

fundamentos e esclarecimentos supracitados. No que se refere a 

condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, deverá assim 

constar do dispositivo da sentença: “Condeno o embargante aos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor referente ao 

excesso de execução (R$ 8.622,07), sendo isento de custas 

processuais.”No mais, permanece a decisão como está lançada.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42915 Nr: 174-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza de Aquino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 Decisão

 Vistos, etc.

 A parte autora/exequente apresentou cópia da decisão monocrática do 

relator que negou seguimento ao agravo de instrumento, bem como da 

certidão de decurso do prazo para interposição de recurso, que foram 

acostadas aos autos principais em apenso (processo código n.º 21020 – 

fls. 90/93).

 Considerando que a autarquia executada não recorreu da decisão 

proferida no agravo de instrumento, bem como não interpôs o recurso 

adequado em face da sentença dos embargos à execução, qual seja, 

apelação. Considerando, ainda, que o prazo para o INSS recorrer da 

sentença iniciou-se em 05/12/2017 (fl. 37verso).

 Torna-se induvidoso o transito em julgado da sentença, devendo o feito 

prosseguir nos seus ulteriores termos.

 A par disso, certifique a Serventia o transito em julgado da sentença.

 Em contínuo, expeçam-se requisições de pequeno valor (RPVs), 

separadamente, referentes ao valor principal (parcelas atrasadas) em 

favor da parte exequente, e o relativo aos honorários sucumbenciais do 

causídico, conforme determinado na r. sentença (fls. 29/32), observando 

o cálculo judicial às fls. 25/25v.

 Comprovado nos autos o depósito, independentemente de nova 

conclusão, expeçam-se os alvarás eletrônicos para levantamento dos 

valores.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção da execução pelo 

pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41954 Nr: 2311-42.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACT Gestão de Negócios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane 

Lenhardt Plentz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar José Plentz Neto - 

OAB:18061

 Vistos.

Instadas a as partes a manifestarem quanto a real necessidade de 

realização de perícia técnica no objeto da ação, os requeridos 

manifestaram às fls. 135/137 e o requerente às fls. 141, pugnando pela 

realização desta, o que entendo pertinente para o julgamento do presente 

feito.

Dessa forma, determino a realização de perícia, razão pela qual NOMEIO o 

Engenheiro Agrônomo Sr. Avelino Egídio Taques Neto para realizar a 

perícia necessária, independentemente de compromisso, podendo ser 

encontrado na Rua Luiz Gonzaga de Souza, 112, Centro, São Félix do 

Araguaia/MT.

INTIME-SE o perito da nomeação, advertindo-o que a proposta de 

honorários deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2.º, do CPC.

Para o desempenho do encargo, os honorários correrão por conta de 

ambas as partes, pois requerida em conjunto.

Assim, com a vinda aos autos da proposta de honorários, intimem-se as 

partes, para que se manifestem em 05 (cinco) dias, consoante artigo 465, 

§3.º, do CPC.

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo inicio ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados. Ressalvo que poderá o perito pedir prorrogação 

desse prazo, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

 O Perito deverá, ainda, informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).

Intimem-se as partes para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico no prazo de 10 (dez) dias.

O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado.

Quanto ao laudo pericial a ser encartado nos autos, deverão se 

pronunciar as partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

considerando que se trata de processo físico.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31257 Nr: 2498-89.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS SOARES 

AZEVEDO, para devolução dos autos nº 2498-89.2010.811.0017, 

Protocolo 31257, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42870 Nr: 145-03.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Campos Montel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código n.º 42870

 Decisão

 Vistos, etc.

 Às fls. 76/77 a autarquia requerida manifestou-se nos autos concordando 

com a decisão de fls. 73/74, e informando o falecimento da autora, 

requerendo a regularização da representação processual do espólio.

 Diante da notícia do falecimento da autora, intime-se o seu espólio ou 

herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 10/12/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44870 Nr: 1367-06.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésia Inácio Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Certifique a Serventia o trânsito em julgado da r. sentença.

 Após, nada sendo requerido pela parte autora, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15440 Nr: 1532-34.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gomes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não subsiste o pleito da autarquia executada, haja vista a inadequação da 

via processual para a apresentação da sua insurgência com relação a 

eventual nulidade anterior a sentença, decorrente da ausência de 

intimação quanto a expedição do RPV, que teria culminado no pagamento 

de valor com o qual não teria anuído e que se encontra viciado. Como a 

autarquia executada não foi comunicada da expedição do RPV na época 

oportuna, somente teve conhecimento do pagamento dos valores tidos por 

devidos quando intimada da r. sentença. É cediço que a decisão que 

extingue a execução, nos termos dos artigos 924, 925 e 203, §1.º, do 

CPC, tem natureza jurídica de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso 

de apelação. Assim sendo, uma vez proferida a sentença, o apelo é o 

primeiro momento em que possibilitado ao INSS a irresignação quanto a 

incorreção no pagamento dos honorários sucumbenciais, resultante do 

equívoco no preenchimento da RPV referente a data base, e quanto a 

nulidade dos atos posteriores, inclusive da sentença extintiva da 

execução. Desse modo, consoante os princípios que governam o devido 

processo legal, inconformado com o pagamento do valor dos honorários a 

maior por força da ausência de intimação acerca de RPV e depósito do 

montante requisitado e, por conseguinte, com a sentença extintiva da 

execução, deveria o INSS concentrar a alegação de nulidade do transito 

processual por meio da interposição do recurso de apelação. Portanto, 

dado o momento processual, incabível que se avente a subsistência de 

nulidade processual via simples petição incidental. Eventual nulidade em 

razão da ausência de intimação quanto a expedição da RPV e cálculo 

incorreto, com vistas a devolução de valor eventualmente pago em 

excesso, devem ser arguidos em recurso de apelação. No mais, certifique 

a Serventia o trânsito em julgado da r. sentença (fls. 178/178verso) e, 
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independentemente de nova determinação, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9862 Nr: 792-13.2006.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noely Paciente Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O, Flavio Marcio de Sousa Oliveira - OAB:13346

 Vistos.

Ante a manifestação de fls. retro, vejo que razão assiste à peticionante.

Deste modo, uma vez que a advogada dativa nomeada às fls. 182 exerce 

cargo eletivo, estando com sua inscrição profissional suspensa, revogo a 

nomeação de fls. 182, e nomeio, em substituição, o Dr. Marcos A. Miranda 

Sousa, atuante nesta Comarca, para defender os interesses da 

denunciada, cujos honorários serão custeados pela ré, nos termos já 

determinados.

 Assim sendo, intime-se o advogado nomeado para que se manifeste 

quanto à decisão de fls. 250.

Às providências, com urgência, eis que se trata de processo Meta 4 do 

CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 1869-18.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor RAFAEL FRANCISCO DE LIMA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso:CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da distribuição da ação, 

consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que estabelece que, nesta 

hipótese, deverá ser considerada como data de entrada do requerimento 

administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos legais. Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de 

cálculo). ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por 

fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data 

desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPCRegistre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44488 Nr: 1155-82.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neusina Braga Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LATUFE CARNEVALE 

TUFAILE - OAB:260.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por MARIA NEUSINA 

BRAGA NASCIMENTO, devidamente qualificada, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 13/15) e 

do respectivo Alvará de liberação do valor (fls. 37/38).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 17/07/2018, conforme 

manifestação da causídica aposta à fl. 39.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 40).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133458 Nr: 432-29.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamar Andre Cândido, Dinamar Andre 

Cândido, Sonia Esteris Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do Fórum, 

lugar público de costume.

São Félix do Araguaia - MT, 10 de dezembro de 2018.

Escrivã(o)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133458 Nr: 432-29.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamar Andre Cândido, Dinamar Andre 

Cândido, Sonia Esteris Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DINAMAR ANDRE CÂNDIDO, CNPJ: 

15059079000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo 

celebrado pelas partes às fls. 37/39, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III do NCPC.Custas e honorários conforme pactuado entre as 

partes.P. R. I. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 23 de 

agosto de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thelma Maria Furtado 

Coelho, digitei.

São Félix do Araguaia, 10 de dezembro de 2018
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Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 1435-72.2013.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM, RM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1435-72.2013.811.0098

Código nº. 53380

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o autor requereu a exoneração da 

prestação alimentícia em face de 03 (três) filhos, contudo, aportou apenas 

uma certidão de nascimento no feito, posto que inexiste prova quanto a 

paternidade em favor dos requeridos Valeriano Martins e Robervania 

Martins.

Assim, intime-se o requerente para juntar as referidas certidões nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

 Após, conclusos para a prolação da sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se

Porto Esperidião MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30087 Nr: 1140-40.2010.811.0098

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Nogueira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1140-40.2010.811.0098.

Código: 30087

Vistos.

Diante do saldo neativo da parte executada, intimen-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca do que entender de direito.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 29 de novembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63473 Nr: 791-56.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 791-56.2018.811.0098

Código: 63473

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

 A possibilidade de parcelamento de custas encontra-se positivada pelo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte executada não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no artigo 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

que determina sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte 

requerente.

Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais como 

pleiteado pela parte executada.

Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o 

pagamento da primeira parcela das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63463 Nr: 781-12.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida do Amaral Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 781-12.2018.811.0098

Código: 63463

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

 A possibilidade de parcelamento de custas encontra-se positivada pelo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte executada não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no artigo 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

que determina sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte 

requerente.

Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais como 

pleiteado pela parte executada.

Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o 

pagamento da primeira parcela das custas.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 902 de 975



Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64787 Nr: 1512-08.2018.811.0098

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1512-05.2018.811.0098

Código nº. 64787

Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que as certidões de óbito acostadas aos 

autos, atestam que os falecidos não deixaram bens a inventariar, contudo 

declara a existência de herdeiros – fls.17 e 19, não traz aos autos os 

documentos que comprovem o alegado.

Deste modo, considerando que o requerente não juntou à presente 

demanda os documentos necessários para concessão do alvará judicial 

(declaração/autorização), intime-se a parte autora para que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Novo CPC, 

sob pena de indeferimento da petição.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 26 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53818 Nr: 363-16.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Batista da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 363-16.2014.811.0098

Código: 53818

Vistos.

Defiro o pleito de fls. 65/66, após o transcurso do prazo intime-se a parte 

autora para manifestar-se requerendo o que entender direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 26 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56519 Nr: 967-40.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYSON DONIZETE DE BARROS SOUZA - 

ME, CLAYSON DONIZETE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 967-40.2015.811.0098

Código:56519

Vistos.

Considerando o pedido de fls. 107, verifico que houve decurso de prazo 

superior ao requerido, deste modo, intime-se a parte autora para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63456 Nr: 774-20.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Honorato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 774-20.2018.811.0098

Código: 63456

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

 A possibilidade de parcelamento de custas encontra-se positivada pelo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte executada não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no artigo 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

que determina sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte 

requerente.

Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais como 

pleiteado pela parte executada.

Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o 

pagamento da primeira parcela das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63460 Nr: 778-57.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos: 778-57.2018.811.0098

Código: 63460

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

 A possibilidade de parcelamento de custas encontra-se positivada pelo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte executada não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no artigo 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

que determina sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte 

requerente.

Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais como 

pleiteado pela parte executada.

Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o 

pagamento da primeira parcela das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 768-13.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Moreira Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 768-13.2018.811.0098

Código: 63450

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

 A possibilidade de parcelamento de custas encontra-se positivada pelo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte executada não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no artigo 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

que determina sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte 

requerente.

Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais como 

pleiteado pela parte executada.

Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o 

pagamento da primeira parcela das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63468 Nr: 786-34.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAIXAO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 786-34.2018.811.0098

Código: 63468

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

 A possibilidade de parcelamento de custas encontra-se positivada pelo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte executada não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no artigo 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

que determina sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte 

requerente.

Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais como 

pleiteado pela parte executada.

Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o 

pagamento da primeira parcela das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60259 Nr: 504-30.2017.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A J Batista Silva Comercio de Moveis EPP, Ilson Jose 

Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Autos: 504-30.2017.811.0098
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Código: 60259

Vistos.

Tendo em vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir 

o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, bem como o seu recolhimento no 

final do processo.

Entretanto, em atenção às circunstâncias fáticas alegadas na inicial e 

peculiaridades do feito, concedo o direito ao parcelamento das custas de 

preparo/distribuição do processo conforme inteligência dos artigos 98, § 

6º do CPC c/c o artigo 468, §6º da CNGC.

Intime-se a parte autora, para que comprove o valor do objeto da 

demanda, deste modo sendo possível calcular o valor a serem recolhidos 

a título de custas processuais.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63474 Nr: 792-41.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 792-41.2018.811.0098

Código: 63474

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

 A possibilidade de parcelamento de custas encontra-se positivada pelo 

Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º, senão vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

 [...]

 § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Tendo em vista os documentos apresentados aos autos, que indicam a 

probabilidade de a parte executada não poder arcar com as custas de 

modo integral e imediato, tenho que o deferimento do pedido de 

parcelamento é medida que se impõe.

 Não obstante, tal pedido deve apreciado levando-se em conta o disposto 

no artigo 468, §6º do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 

que determina sejam observadas, as alegações apresentadas pela parte 

requerente.

Portanto, tendo em vista o valor do montante a ser quitado, o pagamento 

das custas deverá ser feito por meio de 06 (seis) parcelas mensais como 

pleiteado pela parte executada.

Desta feita, DEFIRO o parcelamento das custas processuais iniciais, que 

deverão ser pagas em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal a partir 

do primeiro pagamento.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o 

pagamento da primeira parcela das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 6758 Nr: 7-12.2000.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Oliveira dos Santos, Saul Franco 

Carvalho, Alimiro Bento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Collégio Alves - 

OAB:5403/MT, Anne Christinne de Lima Viegas Collégio Alves - 

OAB:5793/MT, Demétrio Francisco da Silva - OAB:12495, ROGERIO 

PAZ LIMA - OAB:18575/GO

 Processo n° 7-12.2000.811.0098

Código. 6758

Vistos.

 Defiro o pleito de fls. 297/298, após o transcurso do prazo intime-se a 

parte autora manifestar-se requerendo o que entender direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55564 Nr: 329-07.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Mendes Magalhães, Iraci Mendes 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 329-07.2015.811.0098

Código. 55564

Vistos.

 Considerando o pleito de fl. 73, o valor bloqueado anteriormente – fl. 72 

fora liberado por esta magistrada.

Ademais, tendo em vista que a busca ao sistema Renajud restou-se 

infrutífera, conforme documento anexo, intime-se a parte autora 

manifestar-se requerendo o que entender direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30426 Nr: 1479-96.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Processo n° 1479-96.2010.811.0098

Código. 30426

Vistos.

 Considerando o pleito encartado às fls. 176/179, intime-se o requerente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59933 Nr: 299-98.2017.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Reis da Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 299-98.2017.811.0098

Código. 59933

Vistos.

 Defiro o pleito de fls. 43, após o transcurso do prazo intime-se a parte 

autora manifestar-se requerendo o que entender direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 706-51.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dagmar Perpetua de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rildo Hermelindo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudelino Ribeiro da Silva - 

OAB:9835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A, José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Autos nº. 706-51.2010.811.0098.

Código nº. 29653.

Vistos.

Considerando que a sentença transitou em julgado, assim como a certidão 

retro, arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se

Porto Esperidião/MT, 03 dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 62819 Nr: 373-21.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 62819

 Vistos, etc.

Na toada da certidão de fl. 265, intimem-se as partes para apresentarem 

rol de testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligências, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 06 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64805 Nr: 1524-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Edmar Sousa da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Nadir Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64805

 Vistos, etc.

 Vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto as preliminares 

aventadas no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 06 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58011 Nr: 517-63.2016.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Em face do exposto, dispensada aludida audiência e o depoimento de 

testemunhas para comprovação de lapso temporal de separação, 

considerando a nova redação conferida ao §6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, JULGO 

PROCEDENTE o pedido autoral, para fins de DECRETAR o divórcio das 

partes, nos termos do art. 487, I do CPC, EXTINGUINDO o presente feito 

com resolução de mérito.Considerando os trabalhos desenvolvidos pelo 

ilustre causídico nomeado à fl. 29, sem prejuízo do já arbitrado àquela 

oportunidade, de acordo com a tabela da OAB, arbitro o valor de 3 (três) 

URH’s a título de honorários advocatícios para ERYKSON THYAGO 

PEREIRA DA SILVA, bem como para a douta advogada FRANCIS RAIANE 

KISCHNER nomeada às fls. 08, arbitro o importe de 5 (cinco) URH’s a título 

de honorários advocatícios, devendo os valores serem executados em 

face do Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas Certidões de 

Crédito em favor dos causídicos.Sem sucumbência, ante a gratuidade 

deferida e natureza da demanda.Transitada em julgado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para averbação junto aos 

ofícios competentes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, 

cumpridas todas as determinações, arquivem-se os autos as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 03 de dezembro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63382 Nr: 728-31.2018.811.0098

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMB, EJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N&TLM, SRT, CAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 Processo n° 728-31.2018.811.0098

Código. 63382

Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca do petitório retro, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 64221 Nr: 1217-68.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliton Serafim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 282, § 6º e 310, III do CPP, 

concedo Liberdade Provisória com Fiança ao indiciado Heliton Serafin dos 

Santos cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos 

I, II e V do CPP, quais sejam: a) Comparecimento a todos os atos do 

processo dos quais for notificado, comunicando ao Juízo qualquer 

mudança de endereço;b) Não frequentar lugares como bares, boates, e 

locais congêneres;c) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos 

finais de semana.Advirto, ainda, o indiciado a manter comportamento 

social adequado e a não cometer novas infrações penais, sob pena de ter 

sua prisão preventiva decretada, nos termos do §4º do artigo 282 do 

Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal nº 

12.403/2011).Lavre-se o cartório o Auto de Fiança, expedindo-se a guia 

necessária para recolhimento, de acordo com o artigo 329 do CPP, 

cientificando o afiançado das condições do artigo 327 e 328 do mesmo 

Código.Recolhida e comprovada a fiança, serve a presente decisão como 

Alvará de Soltura, se por outro motivo o indiciado não tiver que 

permanecer preso.Após, aguarde-se a conclusão do Inquérito 

Policial.Cumpra-se.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:extraordinária

Dia:09/01/2019

Horas:12:30:00

Data2:09/01/2019

Dados do Processo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 4626-09.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 4627-91.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64360 Nr: 4596-71.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), visto que não juntou aos autos a comunicação de decisão 

proferida pelo INSS em sede administrativa, nos termos da decisão 

proferida pelo STF - com repercussão geral reconhecida - no RE 

631240/MG.

 Com a vinda ou decorrido o prazo (certifique-se), tornem conclusos para 

deliberação.

Intime(m)-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64380 Nr: 4599-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 

do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do 

Novo CPC), visto que não juntou aos autos a comunicação de decisão 

proferida pelo INSS em sede administrativa, nos termos da decisão 

proferida pelo STF - com repercussão geral reconhecida - no RE 

631240/MG.

 Com a vinda ou decorrido o prazo (certifique-se), tornem conclusos para 

deliberação.

Intime(m)-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 4607-03.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIRA ALVES PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, CITE-SE a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64325 Nr: 4579-35.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64354 Nr: 4593-19.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NEVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48256 Nr: 1763-20.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dioclécio Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47158 Nr: 1075-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 307-06.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAMENON AUGUSTO ARCANJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36774 Nr: 331-34.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR LOPES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 
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OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46476 Nr: 802-79.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida De Oliveira e Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 665-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestivaldo Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Vistos.

SECRETARIA: Certificar sobre o cumprimento da carta precatória expedida 

para a intimação do Acusado e expedir guia provisória de execução penal.

 Recebo o recurso de apelação interposto pelo Acusado Nestivaldo.

Uma vez que já foram apresentadas as razões recursais, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público para que, querendo, apresente suas 

contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para que seja 

apreciado o recurso interposto.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30579 Nr: 480-35.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVERCINA BATISTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o patrono do Requerente no prazo de 05 

dias para manifestar-se sobre a Determinação de fls:136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33011 Nr: 1461-30.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. 

ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL ARAGUAIA/MT, EDSON YUKIO 

OGATHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4.198 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte 

requerente para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fls. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18311 Nr: 1285-90.2009.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para que o patrono da parte Exequente se manifeste 

sobre a Certidão juntada nos autos de Fls:96, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34719 Nr: 1459-26.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACQUELINE 

CAVALCANTE MARQUES, para devolução dos autos nº 

1459-26.2014.811.0079, Protocolo 34719, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33207 Nr: 36-31.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS RITA DAMIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Segurado Líder Consórcio Seguro DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente a se 

manifestar acerca das respostas do Hospital e Médico perito nomeado de 

fls 103 e 104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61150 Nr: 3742-80.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Insol Intertrading do Brasil Indrustria e Comécio 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para abrir vistas dos autos ao representante 

da parte Autora para fins de providenciar o recolhimento da diligência - 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32752 Nr: 1206-72.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte 

requerente para nos termos da decisão de fls. 165/166, se manifeste no 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31761 Nr: 203-82.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada, EDSON YUKIO 

OGATHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, KLEITON ERIKSEN FERREIRA - OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte 

requerente para se manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

de fls. 145/150 e certidão de fls. 154, apresentando novo endereço da 

parte requerida para a sua citação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-47.2016.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DESPACHO Processo: 

8010174-47.2016.8.11.0079; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA BARROS 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista o 

caráter infringencial dos presentes Embargos, nos termos do artigo 1.023 

e § 2º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o embargado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, manifeste-se sobre os embargos 

opostos pela Embargante. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-68.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEDROSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA DECISÃO Processo: 

1000088-68.2018.8.11.0079. REQUERENTE: MARCIO PEDROSO DE 

MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, colacionando aos autos 

comprovante de endereço recente (últimos três meses) em seu nome, 

salientando que caso o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiros (pai e mãe), deverá estar acompanhado de declaração, com 

firma reconhecida em cartório. De outro lado, verifica-se que o documento 

juntado aos autos como comprovante de negativação não é válido, posto 

que emitido por sites e não pelos órgãos responsáveis, motivo pelo qual 

determino a intimação da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, em seu nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovando a 

alegada inscrição. Cumpra-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33925 Nr: 790-54.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Delza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da petição de folhas 121/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12263 Nr: 99-79.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte exequente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55226 Nr: 3155-42.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Joana Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., (...) Por todo exposto: 1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de aposentadoria rural 

por idade, até ulterior decisão desse juízo, devendo a Secretaria da Vara 

remeter todos os documentos necessários para o cumprimento da medida. 

4) Após o transcurso do prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE 

as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatór ia.Após, vol tem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8746 Nr: 794-38.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luismar de Assis Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou à freqüentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente. Isto posto, com espeque 

no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, alínea b), 122 e 125 

(parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DEFIRO o pleito em apreço, 

transferindo o condenado LUISMAR DE ASSIS FERREIRA do regime 

fechado para o semiaberto, hipótese em que deverá se recolher à sua 

residência durante o repouso noturno, entre as 19h30min e 6h30min, lá 

permanecendo o dia todo nos fins de semana e feriados, além de ter que 

comprovar ocupação lícita (atividade laboral e/ou educacional) no prazo 

de 30 (trinta) dias, SOB PENA DE REGRESSÃO.EXPEÇA-SE ofício 

comunicando o diretor da cadeia pública local quanto à decisão ora 

prolatada, bem como a respeito do novo regime. Igualmente EXPEÇA-SE 

ofício comunicando ao comando da Polícia Militar e à Delegacia de Polícia 

Civil desta comarca, para que tomem conhecimento do regime deferido ao 

reeducando e auxiliem na vigilância do seu cumprimento.DETERMINO ao 

Diretor da Cadeia Pública Local que PROMOVA IMEDIATAMENTE A 

INSERÇÃO DO REEDUCANDO NO NOVO REGIME, para que este usufrua 

desde já dos benefícios advindos da progressão.EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do reeducando, salvo se 

preso por outro motivo. No ato da soltura, O APENADO DEVERÁ 

INFORMAR ENDEREÇO ONDE PODERÁ SER ENCONTRADO, DEVENDO 

ESSA INFORMAÇÃO SER CERTIFICADA PELO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55411 Nr: 3252-42.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 3286-17.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Salazar Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55317 Nr: 3197-91.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Maria de Jesus Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) 7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 3170-11.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Lopes Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 
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benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32115 Nr: 575-15.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Teixeira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo n.º 575-15.2013.811.0008 – Código: 32115

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUZA condenado pelo período e pena 

capitulada na Guia de Execução Penal encartada nos autos.

Diante do requerimento de fl. 169, NOMEIO Dr. MARCELO VIARO 

BARROSO, OAB/MT 21.373, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o advogado nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste em relação ao requerimento do apenado (fl. 169).

Após, VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55486 Nr: 3287-02.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Salazar Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Verifico que foi protocolizada ação identica ao presente processo (código 

55485), razão pela qual determino a intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8804 Nr: 850-71.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Santos Comércio Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS - 

OAB:15224/O, Edson Alvellos Fernandes - OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 8804

Vistos etc.,

DEFIRO o petitório de fl. 177, para determinar, via sistema BACENJUD, o 

bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada, no exato 

montante do débito atualizado, bem como a consulta ao sistema RENAJUD.

1. EFETIVE-SE o bloqueio/consulta de contas/veículos da parte executada, 

por meio do sistema BACENJUD/ RENAJUD, até o valor indicado na 

execução, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação;

2. Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD/ RENAJUD, devendo a quantia 

indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora online, para, no prazo de 30 (trinta) dia, oferecer 

embargos à execução, nos termos do artigo 16, III da Lei 6.830/80;

3. No caso de ocorrência do item “2” da presente decisão, se vier aos 

autos os embargos, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS;

4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD;

5. Caso a penhora/consulta restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente 

para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, pugnar o que de direito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO DO FEITO.

6. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42509 Nr: 157-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilia Rosa Franco, Jonair Francisco de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Hélio Castelo Branco Oliveira Junior - 

OAB:13.555, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 157-38.2017.811.0052 – Código 42509

Vistos etc.,

Em detida análise, INDEFIRO o petitório defensivo acostado à ref. 192.

Por conseguinte, abro novo PRAZO DE 08 (OITO) DIAS à defesa, para 

apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600 do CPP.

Após, dê-se VISTA ao Ministério Público para apresentar contrarrazões e 

proceda-se com a REMESSA do feito ao e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, conforme já exarada à ref. 183.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53340 Nr: 1962-89.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tais Cristina da Rocha Silva, Adriano Carlos 

Machado, Adilson Santos Pessoa, Paulo Rômulo Pereira Vieira, Gustavo 

Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, César Luiz Branicio da Silva 

- OAB:MT - 21373-O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, 

Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 21711-O, KHRISTIAN 

SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 

13290-A, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Processo n.º 1962-89.2018.811.0052 – Código: 53340Vistos etc.,DEFIRO 

o pleito de revogação da prisão preventiva formulada pela defesa, e 

concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado GUSTAVO DE SOUZA DE 

MENEZES, mediante as seguintes MEDIDAS CAUTELARES previstas no 

art. 319, do Código de Processo Penal: 1. COMPARECIMENTO QUINZENAL 

em juízo para informar e justificar suas atividades;2. PROIBIÇÃO de 

frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;3. 

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização 

deste juízo e concordância do Ministério Público;4. RECOLHIMENTO 
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noturno, no período das 21h00min até às 05h00min;4. OBRIGAÇÃO de 

manter endereços e telefones atualizados perante a Secretaria de Vara 

desta Comarca.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA em 

favor de GUSTAVO DE SOUZA DE MENEZES, libertando-o, se por outro 

motivo não estiver preso, bem como ADVERTINDO-O QUE, NO CASO DE 

DESCUMPRIMENTO, PODERÁ TER A PRISÃO PREVENTIVA NOVAMENTE 

DECRETADA.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.Sem mais, 

descansem os autos na secretaria até a data aprazada para a realização 

da audiência instrutória (ref. 98).CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53342 Nr: 1964-59.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Carlos Machado, Paulo Rômulo Pereira 

Vieira, Adilson Santos Pessoa, Gustavo Souza de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, KHRISTIAN SANTANA RAMOS - OAB:10318/O, 

Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 1964-59.2018.811.0052 – Código nº 53342

Vistos etc.,

Apresentada as respostas à acusação (ref. 65, 67, 87 e 105), na forma 

do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão 

ausentes as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do 

mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 29 

DE JANEIRO DE 2019, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, 

as testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Superintendência de Gestão de Cadeias de Mato 

Grosso, dando ciência da audiência designada neste juízo, para que 

conduza os investigados (atualmente reclusos na cidade de Cáceres/MT e 

Pontes e Lacerda/MT) à aludida solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14068 Nr: 730-86.2011.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brito de Souza Junior, Jocézio Brito de Souza, 

Jocineide Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT, Carlos Arthur Gonzaga Ribeiro Figueiredo - 

OAB:23359O, Jaime Santana Orro Silva - OAB:6.072-B/MT, JOSÉ 

ANTONIO DUTRA - OAB:4470, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11.883-B, Marcelo Silva Moura

Marcelo s - OAB:OAB/MT 12.307, Roniclei Elias Resende - 

OAB:OAB/MT 20.047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ferreira Freitas - 

OAB:121.567/SP, Thaméya Lourenço Barbosa Silva - OAB:24967/B

 Código: 14068

Vistos etc.,

Verifico no sistema Apolo que possui documentos pendentes de juntada.

Assim, à Vara Única para que promova a juntada dos documentos e, se 

necessário, o cadastro dos novos procuradores das partes.

Após, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifestar-se, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 

2º, do CPC.

Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos para proferir decisão 

acerca dos declaratórios, bem como para apreciar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela constantes na peça exordial.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 07 de novembro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56674 Nr: 3899-37.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS VENTURA - OAB:24615/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça AMPARO ASSISTENCIAL a parte 

requerida até ulterior decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia 

dos documentos acostados na peça inicial para cumprimento da 

medida;(...).10)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL E DO ESTUDO 

SOCIAL:a)INTIMEM-SE AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em 

favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, devendo, no caso dos processos de competência delegada da 

Justiça Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

C o n s e l h o  d a  J u s t i ç a  F e d e r a l ; 1 1 ) A p ó s ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56322 Nr: 3698-45.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marnes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, com a finalidade da concessão de 

aposentadoria rural por idade, uma vez que a parte autora afirma 

preencher as condições para o recebimento do benefício, o qual foi 

indeferido na via administrativa.

 Foram requeridos os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem 

como a antecipação dos efeitos da tutela.

A inicial veio instruída com documentos.

Os autos vieram conclusos.

RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação em razão 

da demanda ser em face de pessoa jurídica de direito público, cujos 

direitos são tidos como indisponíveis, nos termos do artigo 334, § 4º, II, do 

CPC.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o artigo 300 do 

CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”.

Para comprovar a probabilidade do seu direito, a parte juntou os seguintes 

documentos: indeferimento administrativo, certidão de casamento 

constandoa profissão como lavrador, certidão de óbito do sogro da 

requerente, instrumento particular de contrato de cessão de direitos 

hereditários, diversos recibos e notas fiscais, dentre outros documentos.

 Numa análise de cognição sumária dos documentos acostados na 

exordial, pode se verificar elementos suficientes a demostrar a 

probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, a própria natureza alimentar do benefício já 
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evidencia a presença destes elementos, devendo, portanto, ser 

implantado de imediato o benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 300 

do CPC.

Por todo exposto:

1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada e 

DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que 

implante o benefício de aposentadoria rural por idade, até ulterior decisão 

desse juízo, devendo a Secretaria da Vara remeter todos os documentos 

necessários para o cumprimento da medida.

2) CITE-SE a Autarquia demandada para no prazo legal (observado o 

disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à inicial, bem como a 

INTIME para cumprimento da decisão da tutela de urgência deferida.

 3) Transcorrido o prazo para apresentação da resposta à inicial, 

certifique-se e INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para, querendo, 

impugnar a contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

4) Após o transcurso do prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE 

as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56346 Nr: 3711-44.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Soares Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Por todo exposto: 1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de aposentadoria rural 

por idade, até ulterior decisão desse juízo, devendo a Secretaria da Vara 

remeter todos os documentos necessários para o cumprimento da medida. 

(...) 4) Após o transcurso do prazo para impugnar a contestação, 

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o 

prazo sem manifestação, será encerrada a instrução probatória.Após, 

voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 3436-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício(...) 7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55807 Nr: 3434-28.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Borgat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 3427-36.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Joaquim Doria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) .9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE AS 

PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 477, 

§1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso dos 

processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a regra 

do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55794 Nr: 3426-51.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roniel Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) 7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 
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AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55778 Nr: 3417-89.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55729 Nr: 3398-83.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...);7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55726 Nr: 3396-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Pereira de Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...);7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 3338-13.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) 7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55875 Nr: 3458-56.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Venâncio Moreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Por todo exposto: 1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de aposentadoria rural 

por idade, até ulterior decisão desse juízo, devendo a Secretaria da Vara 

remeter todos os documentos necessários para o cumprimento da 

medida.2) CITE-SE a Autarquia demandada para no prazo legal (observado 

o disposto no artigo 183 do CPC), apresentar resposta à inicial, bem como 

a INTIME para cumprimento da decisão da tutela de urgência deferida. 3) 

Transcorrido o prazo para apresentação da resposta à inicial, 

certifique-se e INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para, querendo, 

impugnar a contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.4) Após o 

transcurso do prazo para impugnar a contestação, INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o prazo sem manifestação, 

será encerrada a instrução probatória. Após, voltem-me 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55985 Nr: 3530-43.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 3553-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;(...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56270 Nr: 3678-54.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemiro Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício (...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56283 Nr: 3683-76.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Borges de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., (...) Por todo exposto: 1) CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de aposentadoria rural 

por idade, até ulterior decisão desse juízo, devendo a Secretaria da Vara 

remeter todos os documentos necessários para o cumprimento da medida. 

(...) 4) Após o transcurso do prazo para impugnar a contestação, 

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Ressalte-se que transcorrido o 

prazo sem manifestação, será encerrada a instrução probatória.Após, 

voltem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56592 Nr: 3851-78.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosita da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício; (...) ;7)Proceda a Secretaria da Vara Única AGENDAMENTO da 

perícia junto ao médico perito.8)Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após 

o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (artigo 465 do CPC), com 

resposta aos quesitos e demais observações médicas sobre estado de 

saúde do periciando.9)COM A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL:a)INTIME-SE 

AS PARTES para se manifestarem, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (art. 

477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, devendo, no caso 

dos processos de competência delegada da Justiça Federal, observar a 

regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal;Após, façam-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31685 Nr: 147-33.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Magalhães de Oliveira 

- OAB:9564-MT

 Autos n. 147-33.2013.811.0052 (Código: 31685)

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 
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7.210/84 - instaurado em desfavor de VALDEIR DE SOUZA.

Diante da conta ministerial de fl. 337, DESIGNO audiência admonitória para 

o dia 12 de março de 2019, às 14 horas, oportunidade em que será 

apreciado o requerimento de fl. 331/332.

INTIME-SE o reeducando da designação de audiência.

CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55205 Nr: 3141-58.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:1)CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA pleiteada e DETERMINO ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, que implante/restabeleça o benefício requerido até ulterior 

decisão desse juízo. Oficie-se o INSS, juntando cópia dos documentos 

acostados na peça inicial para que seja implantado/restabelecido o 

benefício;2)DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

98 e 99, § 3º do CPC/2015.3)CITE-SE o Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, na pessoa do seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS (arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a 

advertência aludida pelo art. 344 do CPC.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34561 Nr: 1171-62.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré OLÍVIO FERREIRA GOMES já 

qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do crime previsto no 

art. 342, §1º, do CP. Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação 

da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as 

conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base 

será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida 

serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por 

último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55083 Nr: 3058-42.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaine Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de ação proposta contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS em que a parte autora requer concessão/restabelecimento 

de benefício previdenciário.

Em uma análise dos documentos juntados pela parte autora, não verifiquei 

o indeferimento do pedido administrativo, que comprove o seu interesse de 

agir.

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC/2015, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para que, NO PRAZO DE 30 DIAS, junte aos autos o 

indeferimento administrativo, sob pena de indeferimento da petição inicial,

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36790 Nr: 673-29.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Istive Pedro Flores Del Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré ISTIVE PEDRO FLORES DEL 

SANTO já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do crime 

previsto no art. 342, §1º, do CP. Resolvido o mérito, passo à 

individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, 

arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 

59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

aumento” - CP, art. 68.DA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11531 Nr: 835-34.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Avânia Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11533 Nr: 837-04.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Paulo de Jesus Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 829-27.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 
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Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11524 Nr: 828-42.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Levino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 210-29.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celma da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13546 Nr: 208-59.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roberto José Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Rodrigues Gomes 

Coelho - OAB:24.919/MT, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:14554-E, Jeana Valeria Mendes Alves - OAB:OAB/MT 20.246, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, Najla Milena Castro da Silva 

- OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11534 Nr: 856-10.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gilson Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11540 Nr: 843-11.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosaria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Lázaro 

José Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11520 Nr: 814-58.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19353, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11872 Nr: 1173-08.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Devanir José de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40253 Nr: 921-58.2016.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato - CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Viaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Maria D'Angio 

Carqueijo - OAB:365.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 40.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11546 Nr: 819-80.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Custódia de Assunção Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11544 Nr: 817-13.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luisa Martins da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Rodrigues Gomes 

Coelho - OAB:24.919/MT, Dione Karoline Gonçalves Holanda - 

OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, Najla Milena 

Castro da Silva - OAB:13630/MT, Tamires Rodrigues Perin - 

OAB:MT - 25293, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11528 Nr: 832-79.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Targa Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53076 Nr: 1781-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia dos Reis Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Ambrósio de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

20/02/2019 às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55055 Nr: 3043-73.2018.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Mozar Quirino da Silveira, Alvaro Américo 

Sabatini Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Rodrigues da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Palma Dias - OAB:MT - 

3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

20/02/2019, às 16:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11483 Nr: 777-31.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ladislau Garcia Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33357 Nr: 342-81.2014.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DVP, GdR, EVNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdO, VVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça e do preparo da carta precatória, para 

fins de intimação das partes requeridas para comparecerem à audiência 

designada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32481 Nr: 947-61.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves Cunha, Alexandre 
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Sentença: 55. Deste modo, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na denúncia, para 

CONDENAR ANDERSON GONÇALVES CUNHA, MAXSUEL RAMOS 

MASSAO, HENRIQUE DE SOUZA SILVA e ALEXANDRE FRANCISCO 

GONÇALVES DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime 

descrito no art. 155, § 4°, I e IV c/c art. 71 (por três vezes), ambos do 

Código Penal e ABSOLVÊ-LOS, com fulcro no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal, da imputação pelo delito tratado no art. 288, do Código 

Penal.VI – Dosimetria da pena.56. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código 

Penal, a dosar-lhes a pena para o crime encontrado.VI.I – Do réu 

Alexandre Francisco Gonçalves da Silva.VI.I.I – Delito 1.a) Das 

circunstâncias judiciais57. As condutas incriminadas e atribuídas ao réu 

incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única 

apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, 

a fim de se evitar repetições desnecessárias.58. A culpabilidade é 

intensa, vez que, conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não 

foram obras do acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua 

respectiva cidade de origem, ou seja, demonstrado restou o método 

delinquencial, o que enseja maior reprovabilidade. O réu não possui 

antecedentes criminais, a par do princípio constitucional esculpido no art. 

5°, LVII, da CF, não podendo inquérito policial (fl. 233) ser valorado para 

macular esta circunstância. A conduta social do agente e sua 

personalidade não podem ser aferidas, ante a falta de elementos. O motivo 

do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é 

punido pela própria tipicidade e previsão do delito. A circunstância do 

delito pode ser lida como desfavorável ao réu, posto que, concretizou seu 

plano criminoso durante o período noturno, valendo-se da maior 

vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos estabelecimentos comerciais, 

certamente objetivando a facilitação da consecução da empreitada 

criminosa. Ademais, está relatado e examinado nos autos, a relevância de 

se valorar o fato do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o 

que não traduz a incidência de bis in idem, em vista da existência de outra 

qualificadora à tipificação do delito, qual seja, crime cometido com 

rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime foram normais ao 

tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do delito. 59. Não lhe 

sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a pena-base 

em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das circunstâncias legais: atenuantes 

e agravantes60. O réu era menor de 21 anos (fl. 73) na data do fato 

(14/08/2013), bem como concorre a atenuante da confissão, merecendo, 

assim, o abrandamento de sua sanção, encontrando a pena em 02 (dois) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão. c) Das causas de aumento e 

diminuição61. Face a inexistência de causas de diminuição ou aumento, 

fica mantida a pena anteriormente encontrada. VI.I.I.I – Da pena de 

multa.62. Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem das 

respectivas penas privativas de liberdade, FIXO a pena de multa, a qual 

deve guardar exata simetria com àquela, no pagamento de 48 (quarenta e 

oito) dias-multa para cada um dos crimes de furto, sendo cada dia na 

proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, observado o disposto no art. 60 do CP.VI.I.II –Delito 2.a) Das 

circunstâncias judiciais63. As condutas incriminadas e atribuídas ao réu 

incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única 

apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, 

a fim de se evitar repetições desnecessárias.64. A culpabilidade é 

intensa, vez que, conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não 

foram obras do acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua 

respectiva cidade de origem, ou seja, demonstrado restou o método 

delinquencial, o que enseja maior reprovabilidade. O réu não possui 

antecedentes criminais, a par do princípio constitucional esculpido no art. 

5°, LVII, da CF, não podendo inquérito policial (fl. 233) ser valorado para 

macular esta circunstância. A conduta social do agente e sua 

personalidade não podem ser aferidas, ante a falta de elementos. O motivo 

do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é 

punido pela própria tipicidade e previsão do delito. A circunstância do 

delito pode ser lida como desfavorável ao réu, posto que, concretizou seu 

plano criminoso durante o período noturno, valendo-se da maior 

vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos estabelecimentos comerciais, 

certamente objetivando a facilitação da consecução da empreitada 

criminosa. Ademais, está relatado e examinado nos autos, a relevância de 

se valorar o fato do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o 

que não traduz a incidência de bis in idem, em vista da existência de outra 

qualificadora à tipificação do delito, qual seja, crime cometido com 

rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime foram normais ao 

tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do delito. 65. Não lhe 

sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a pena-base 

em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das circunstâncias legais: atenuantes 

e agravantes66. O réu era menor de 21 anos (fl. 73) na data do fato 

(14/08/2013), bem como concorre a atenuante da confissão, merecendo, 

assim, o abrandamento de sua sanção, encontrando a pena em 02 (dois) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão. c) Das causas de aumento e 

diminuição67. Face a inexistência de causas de diminuição ou aumento, 

fica mantida a pena anteriormente encontrada. VI.I.II.I – Da pena de 

multa.68. Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem das 

respectivas penas privativas de liberdade, FIXO a pena de multa, a qual 

deve guardar exata simetria com àquela, no pagamento de 48 (quarenta e 

oito) dias-multa para cada um dos crimes de furto, sendo cada dia na 

proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, observado o disposto no art. 60 do CP.VI.I.III – Delito 3.a) Das 

circunstâncias judiciais69. As condutas incriminadas e atribuídas ao réu 

incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única 

apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, 

a fim de se evitar repetições desnecessárias.70. A culpabilidade é 

intensa, vez que, conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não 

foram obras do acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua 

respectiva cidade de origem, ou seja, demonstrado restou o método 

delinquencial, o que enseja maior reprovabilidade. O réu não possui 

antecedentes criminais, a par do princípio constitucional esculpido no art. 

5°, LVII, da CF, não podendo inquérito policial (fl. 233) ser valorado para 

macular esta circunstância. A conduta social do agente e sua 

personalidade não podem ser aferidas, ante a falta de elementos. O motivo 

do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é 

punido pela própria tipicidade e previsão do delito. A circunstância do 

delito pode ser lida como desfavorável ao réu, posto que, concretizou seu 

plano criminoso durante o período noturno, valendo-se da maior 

vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos estabelecimentos comerciais, 

certamente objetivando a facilitação da consecução da empreitada 

criminosa. Ademais, está relatado e examinado nos autos, a relevância de 

se valorar o fato do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o 

que não traduz a incidência de bis in idem, em vista da existência de outra 

qualificadora à tipificação do delito, qual seja, crime cometido com 

rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime foram normais ao 

tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do delito. 71. Não lhe 

sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a pena-base 

em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das circunstâncias legais: atenuantes 

e agravantes72. O réu era menor de 21 anos (fl. 73) na data do fato 

(14/08/2013), bem como concorre a atenuante da confissão, merecendo, 

assim, o abrandamento de sua sanção, encontrando a pena em 02 (dois) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão. c) Das causas de aumento e 

diminuição73. Face a inexistência de causas de diminuição ou aumento, 

fica mantida a pena anteriormente encontrada. VI.I.III.I – Da pena de 

multa.74. Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem das 

respectivas penas privativas de liberdade, FIXO a pena de multa, a qual 

deve guardar exata simetria com àquela, no pagamento de 48 (quarenta e 

oito) dias-multa para cada um dos crimes de furto, sendo cada dia na 

proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, observado o disposto no art. 60 do CP.VI.I.IV – Da aplicação da 

continuidade delitiva.75. Por fim, em sendo aplicável a regra do art. 71, do 

Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 03 (três) crimes 

de furto, os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas 

em patamares idênticos, APLICO uma delas, aumentada do critério ideal de 

1/5 (um quinto), ficando o réu DEFINITIVAMENTE CONDENADO a pena de 3 

(três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento 

de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, estes regulados pelo 

estatuído no art. 72 do CP, mantendo-se o valor já fixado, para reprovação 

e prevenção do delito em testilha.VI.I.V – Do regime inicial de cumprimento 

da reprimenda imposta.76. Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, FIXO o 

regime inicial de cumprimento de pena o aberto.VI.I.VI – Da substituição da 

pena privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena.77. Por 

preencher o sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos descritos no 

art. 44 do Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, 

do Código Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistente em 

prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), e prestação de serviços à 

comunidade ou entidades públicas (art. 43, IV, do CP) sendo que as 

condições serão fixadas no Juízo da Vara de Execuções Penais.VI.II – Do 
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réu Anderson Gonçalves Cunha.VI.II.I – Delito 1.a) Das circunstâncias 

judiciais78. As condutas incriminadas e atribuídas ao réu incidem no 

mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação 

sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se 

evitar repetições desnecessárias.79. A culpabilidade é intensa, vez que, 

conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não foram obras do 

acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua respectiva cidade de 

origem, ou seja, demonstrado restou o método delinquencial, o que enseja 

maior reprovabilidade. O réu não possui antecedentes criminais. A 

conduta social do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, 

ante a falta de elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de 

obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão 

do delito. A circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao 

réu, posto que, concretizou seu plano criminoso durante o período 

noturno, valendo-se da maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos 

estabelecimentos comerciais, certamente objetivando a facilitação da 

consecução da empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado 

nos autos, a relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em 

concurso de pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em 

vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, 

crime cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime 

foram normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do 

delito. 80. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, 

APLICO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das 

circunstâncias legais: atenuantes e agravantes81. O réu era menor de 21 

anos (fl. 54) na data do fato (14/08/2013), bem como concorre a 

atenuante da confissão, merecendo, assim, o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição82. Face a inexistência 

de causas de diminuição ou aumento, fica mantida a pena anteriormente 

encontrada. VI.II.I.I – Da pena de multa.83. Por sua vez, a vista do 

resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de 

liberdade, FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com 

àquela, no pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa para cada um dos 

crimes de furto, sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 

do CP.VI.II.II – Delito 2.a) Das circunstâncias judiciais84. As condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar 

repetições desnecessárias.85. A culpabilidade é intensa, vez que, 

conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não foram obras do 

acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua respectiva cidade de 

origem, ou seja, demonstrado restou o método delinquencial, o que enseja 

maior reprovabilidade. O réu não possui antecedentes criminais. A 

conduta social do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, 

ante a falta de elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de 

obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão 

do delito. A circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao 

réu, posto que, concretizou seu plano criminoso durante o período 

noturno, valendo-se da maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos 

estabelecimentos comerciais, certamente objetivando a facilitação da 

consecução da empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado 

nos autos, a relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em 

concurso de pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em 

vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, 

crime cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime 

foram normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do 

delito. 86. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, 

APLICO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das 

circunstâncias legais: atenuantes e agravantes87. O réu era menor de 21 

anos (fl. 54) na data do fato (14/08/2013), bem como concorre a 

atenuante da confissão, merecendo, assim, o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição88. Face a inexistência 

de causas de diminuição ou aumento, fica mantida a pena anteriormente 

encontrada. VI.II.II.I – Da pena de multa.89. Por sua vez, a vista do 

resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de 

liberdade, FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com 

àquela, no pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa para cada um dos 

crimes de furto, sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 

do CP.VI.III.I – Delito 3.a) Das circunstâncias judiciais90. As condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar 

repetições desnecessárias.91. A culpabilidade é intensa, vez que, 

conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não foram obras do 

acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua respectiva cidade de 

origem, ou seja, demonstrado restou o método delinquencial, o que enseja 

maior reprovabilidade. O réu não possui antecedentes criminais. A 

conduta social do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, 

ante a falta de elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de 

obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão 

do delito. A circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao 

réu, posto que, concretizou seu plano criminoso durante o período 

noturno, valendo-se da maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos 

estabelecimentos comerciais, certamente objetivando a facilitação da 

consecução da empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado 

nos autos, a relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em 

concurso de pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em 

vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, 

crime cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime 

foram normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do 

delito. 92. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, 

APLICO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das 

circunstâncias legais: atenuantes e agravantes93. O réu era menor de 21 

anos (fl. 54) na data do fato (14/08/2013), bem como concorre a 

atenuante da confissão, merecendo, assim, o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição94. Face a inexistência 

de causas de diminuição ou aumento, fica mantida a pena anteriormente 

encontrada. VI.III.I.I – Da pena de multa.95. Por sua vez, a vista do 

resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de 

liberdade, FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com 

àquela, no pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa para cada um dos 

crimes de furto, sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 

do CP.VI.III.IV – Da aplicação da continuidade delitiva.96. Por fim, em sendo 

aplicável a regra do art. 71, do Código Penal, a vista da existência 

concreta da prática de 03 (três) crimes de furto, os quais tiveram suas 

penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, APLICO 

uma delas, aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando o réu 

DEFINITIVAMENTE CONDENADO a pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 

12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 144 (cento e quarenta e 

quatro) dias-multa, estes regulados pelo estatuído no art. 72 do CP, 

mantendo-se o valor já fixado, para reprovação e prevenção do delito em 

testilha.VI.III.V – Do regime inicial de cumprimento da reprimenda 

imposta.97. Nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, FIXO o regime inicial de 

cumprimento de pena o aberto.VI.III.VI – Da substituição da pena privativa 

de liberdade e da suspensão condicional da pena.98. Por preencher o 

sentenciado os requisitos subjetivos e objetivos descritos no art. 44 do 

Código Penal, DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código 

Penal e, concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 

02 (duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação 

pecuniária (art. 43, I, do CP), e prestação de serviços à comunidade ou 

entidades públicas (art. 43, IV, do CP) sendo que as condições serão 

fixadas no Juízo da Vara de Execuções Penais.VI.III – Do réu Henrique De 

Souza Silva.VI.III.I – Delito 1.a) Das circunstâncias judiciais99. As condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar 

repetições desnecessárias.100. A culpabilidade é intensa, vez que, 

conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não foram obras do 

acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua respectiva cidade de 

origem, ou seja, demonstrado restou o método delinquencial, o que enseja 

maior reprovabilidade. O réu não possui antecedentes criminais. A 

conduta social do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, 

ante a falta de elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de 

obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão 

do delito. A circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao 

réu, posto que, concretizou seu plano criminoso durante o período 

noturno, valendo-se da maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos 

estabelecimentos comerciais, certamente objetivando a facilitação da 
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consecução da empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado 

nos autos, a relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em 

concurso de pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em 

vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, 

crime cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime 

foram normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do 

delito. 101. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, 

APLICO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das 

circunstâncias legais: atenuantes e agravantes102. O réu confessou o 

crime espontaneamente, merecendo, assim, o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição103. Face a inexistência 

de causas de diminuição ou aumento, fica mantida a pena anteriormente 

encontrada. VI.III.I.I – Da pena de multa.104. Por sua vez, a vista do 

resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de 

liberdade, FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com 

àquela, no pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa para cada um dos 

crimes de furto, sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 

do CP.VI.III.II – Delito 2.a) Das circunstâncias judiciais105. As condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar 

repetições desnecessárias.106. A culpabilidade é intensa, vez que, 

conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não foram obras do 

acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua respectiva cidade de 

origem, ou seja, demonstrado restou o método delinquencial, o que enseja 

maior reprovabilidade. O réu não possui antecedentes criminais. A 

conduta social do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, 

ante a falta de elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de 

obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão 

do delito. A circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao 

réu, posto que, concretizou seu plano criminoso durante o período 

noturno, valendo-se da maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos 

estabelecimentos comerciais, certamente objetivando a facilitação da 

consecução da empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado 

nos autos, a relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em 

concurso de pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em 

vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, 

crime cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime 

foram normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do 

delito. 107. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, 

APLICO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das 

circunstâncias legais: atenuantes e agravantes108. O réu confessou o 

crime espontaneamente, merecendo, assim, o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição109. Face a inexistência 

de causas de diminuição ou aumento, fica mantida a pena anteriormente 

encontrada. VI.III.II.I – Da pena de multa.110. Por sua vez, a vista do 

resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de 

liberdade, FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com 

àquela, no pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa para cada um dos 

crimes de furto, sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 

do CP.VI.III.III – Delito 3.a) Das circunstâncias judiciais111. As condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar 

repetições desnecessárias.112. A culpabilidade é intensa, vez que, 

conforme revelado nos interrogatórios, os furtos não foram obras do 

acaso e, sim, friamente premeditados ainda na sua respectiva cidade de 

origem, ou seja, demonstrado restou o método delinquencial, o que enseja 

maior reprovabilidade. O réu não possui antecedentes criminais. A 

conduta social do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, 

ante a falta de elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de 

obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão 

do delito. A circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao 

réu, posto que, concretizou seu plano criminoso durante o período 

noturno, valendo-se da maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos 

estabelecimentos comerciais, certamente objetivando a facilitação da 

consecução da empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado 

nos autos, a relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em 

concurso de pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em 

vista da existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, 

crime cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime 

foram normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do 

delito. 113. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, 

APLICO a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. b) Das 

circunstâncias legais: atenuantes e agravantes114. O réu confessou o 

crime espontaneamente, merecendo, assim, o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição115. Face a inexistência 

de causas de diminuição ou aumento, fica mantida a pena anteriormente 

encontrada. VI.III.III.I – Da pena de multa.116. Por sua vez, a vista do 

resultado final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de 

liberdade, FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com 

àquela, no pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa para cada um dos 

crimes de furto, sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 

do CP.VI.III.IV – Da aplicação da continuidade delitiva.117. Por fim, em 

sendo aplicável a regra do art. 71, do Código Penal, a vista da existência 

concreta da prática de 03 (três) crimes de furto, os quais tiveram suas 

penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, APLICO 

uma delas, aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando o réu 

DEFINITIVAMENTE CONDENADO a pena de 4 (três) anos de reclusão e ao 

pagamento de 261 (duzentos e sessenta e um) dias-multa, estes 

regulados pelo estatuído no art. 72 do CP, mantendo-se o valor já fixado, 

para reprovação e prevenção do delito em testilha.VI.III.V – Do regime 

inicial de cumprimento da reprimenda imposta.118. Nos termos do art. 33, 

§2º, alínea “c”, FIXO o regime inicial de cumprimento de pena o 

aberto.VI.III.VI – Da substituição da pena privativa de liberdade e da 

suspensão condicional da pena.119. Por preencher o sentenciado os 

requisitos subjetivos e objetivos descritos no art. 44 do Código Penal, 

DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal e, 

concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária 

(art. 43, I, do CP), e prestação de serviços à comunidade ou entidades 

públicas (art. 43, IV, do CP) sendo que as condições serão fixadas no 

Juízo da Vara de Execuções Penais.VI.IV – Do réu Maxsuel Ramos 

Massao.VI.IV.I – Delito 1.a) Das circunstâncias judiciais120. As condutas 

incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de 

reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 

circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar 

repetições desnecessárias.121. A culpabilidade é normal à espécie, tendo 

em consideração que não agiu com dolo que ultrapasse os limites da 

própria norma penal. O réu não possui antecedentes criminais. A conduta 

social do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, ante a falta 

de elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de 

lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. A 

circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao réu, posto que, 

concretizou seu plano criminoso durante o período noturno, valendo-se da 

maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos estabelecimentos 

comerciais, certamente objetivando a facilitação da consecução da 

empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado nos autos, a 

relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em concurso de 

pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em vista da 

existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, crime 

cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime foram 

normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do delito. 

122. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a 

pena-base em 03 (três) anos de reclusão, tendo em vista seu papel 

secundário nos delitos, consoante tratado quando da análise das autorias 

delitivas. b) Das circunstâncias legais: atenuantes e agravantes.123. O 

réu, a despeito do modo, acaba por admitir a sua adesão ao crime, 

caracterizando, assim, a confissão, merecendo o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição.124. Face a existência 

de causa de diminuição pena, encartada na parte geral do Código Penal, 

no art. 29, § 1°, já tratada na fundamentação desta decisão, diminuo a 

pena em 1/5 (um quinto) ante a importância do auxílio material, passando a 

dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão. 125. Por não concorrerem causas 

de aumento de pena, fica a mantida a sanção anteriormente 

dosada.VI.IV.I.I – Da pena de multa.126. Por sua vez, a vista do resultado 

final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de liberdade, 
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FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com àquela, no 

pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes de furto, 

sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 do CP.VI.IV.II – 

Delito 2.a) Das circunstâncias judiciais127. As condutas incriminadas e 

atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, 

impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais 

enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar repetições 

desnecessárias.128. A culpabilidade é normal à espécie, tendo em 

consideração que não agiu com dolo que ultrapasse os limites da própria 

norma penal. O réu não possui antecedentes criminais. A conduta social 

do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, ante a falta de 

elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de 

lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. A 

circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao réu, posto que, 

concretizou seu plano criminoso durante o período noturno, valendo-se da 

maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos estabelecimentos 

comerciais, certamente objetivando a facilitação da consecução da 

empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado nos autos, a 

relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em concurso de 

pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em vista da 

existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, crime 

cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime foram 

normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do delito. 

129. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a 

pena-base em 03 (três) anos de reclusão, tendo em vista seu papel 

secundário nos delitos, consoante tratado quando da análise das autorias 

delitivas. b) Das circunstâncias legais: atenuantes e agravantes.130. O 

réu, a despeito do modo, acaba por admitir a sua adesão ao crime, 

caracterizando, assim, a confissão, merecendo o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição.131. Face a existência 

de causa de diminuição pena, encartada na parte geral do Código Penal, 

no art. 29, § 1°, já tratada na fundamentação desta decisão, diminuo a 

pena em 1/5 (um quinto) ante a importância do auxílio material, passando a 

dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão. 132. Por não concorrerem causas 

de aumento de pena, fica a mantida a sanção anteriormente 

dosada.VI.IV.II.I – Da pena de multa.133. Por sua vez, a vista do resultado 

final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de liberdade, 

FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com àquela, no 

pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes de furto, 

sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 do CP.VI.IV.III – 

Delito 3.a) Das circunstâncias judiciais134. As condutas incriminadas e 

atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, 

impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais 

enunciadas no art. 59, do CP, a fim de se evitar repetições 

desnecessárias.135. A culpabilidade é normal à espécie, tendo em 

consideração que não agiu com dolo que ultrapasse os limites da própria 

norma penal. O réu não possui antecedentes criminais. A conduta social 

do agente e sua personalidade não podem ser aferidas, ante a falta de 

elementos. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de 

lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. A 

circunstância do delito pode ser lida como desfavorável ao réu, posto que, 

concretizou seu plano criminoso durante o período noturno, valendo-se da 

maior vulnerabilidade, quanto à vigilância, dos estabelecimentos 

comerciais, certamente objetivando a facilitação da consecução da 

empreitada criminosa. Ademais, está relatado e examinado nos autos, a 

relevância de se valorar o fato do crime ter sido cometido em concurso de 

pessoas, o que não traduz a incidência de bis in idem, em vista da 

existência de outra qualificadora à tipificação do delito, qual seja, crime 

cometido com rompimento de obstáculo. As conseqüência do crime foram 

normais ao tipo. As vítimas em nada influenciaram para a prática do delito. 

136. Não lhe sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, APLICO a 

pena-base em 03 (três) anos de reclusão, tendo em vista seu papel 

secundário nos delitos, consoante tratado quando da análise das autorias 

delitivas. b) Das circunstâncias legais: atenuantes e agravantes.137. O 

réu, a despeito do modo, acaba por admitir a sua adesão ao crime, 

caracterizando, assim, a confissão, merecendo o abrandamento de sua 

sanção, encontrando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão. c) Das causas de aumento e diminuição.138. Face a existência 

de causa de diminuição pena, encartada na parte geral do Código Penal, 

no art. 29, § 1°, já tratada na fundamentação desta decisão, diminuo a 

pena em 1/5 (um quinto) ante a importância do auxílio material, passando a 

dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão. 139. Por não concorrerem causas 

de aumento de pena, fica a mantida a sanção anteriormente 

dosada.VI.IV.III.I – Da pena de multa.140. Por sua vez, a vista do resultado 

final obtido na dosagem das respectivas penas privativas de liberdade, 

FIXO a pena de multa, a qual deve guardar exata simetria com àquela, no 

pagamento de 10 (dez) dias-multa para cada um dos crimes de furto, 

sendo cada dia na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato, observado o disposto no art. 60 do CP.VI.IV.IV – 

Da aplicação da continuação delitiva.141. Por fim, em sendo aplicável a 

regra do art. 71, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática 

de 03 (três) crimes de furto, os quais tiveram suas penas individuais 

devidamente dosadas em patamares idênticos, APLICO uma delas, 

aumentada do critério ideal de 1/5 (um quinto), ficando o réu 

DEFINITIVAMENTE CONDENADO a pena de 2 (dois) anos, 4(quatro) meses 

e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) 

dias-multa, estes regulados pelo estatuído no art. 72 do CP, mantendo-se o 

valor já fixado, para reprovação e prevenção do delito em testilha.VI.IV.V 

– Do regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta.142. Nos termos 

do art. 33, §2º, alínea “c”, FIXO o regime inicial de cumprimento de pena o 

aberto.VI.IV.VI – Da substituição da pena privativa de liberdade e da 

suspensão condicional da pena.143. Por preencher o sentenciado os 

requisitos subjetivos e objetivos descritos no art. 44 do Código Penal, 

DEIXO de aplicar o benefício previsto no art. 77, do Código Penal e, 

concomitantemente, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 

(duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária 

(art. 43, I, do CP), e prestação de serviços à comunidade ou entidades 

públicas (art. 43, IV, do CP) sendo que as condições serão fixadas no 

Juízo da Vara de Execuções Penais.VII – Das determinações finais.144. 

No presente caso não cabe a aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código 

de Processo Penal, tendo em vista que não há nos autos elementos 

suficientes para sua análise.145. Ante o disposto no art. 804 do Código de 

Processo Penal, deverão os réus arcarem com as custas e despesas 

processuais, em proporção.146. Em atenção às particularidades do caso, 

CONCEDO a possibilidade dos condenados apelarem em liberdade, pois 

não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão (art. 312, do 

CPP).147. DEVOLVA-SE ao proprietário a quantia depositada (fl. 122) na 

conta vinculada ao inquérito policial que instrui estes autos.148. Transitada 

em julgado a sentença, CUMPRAM-SE as demais determinações supra, 

ANOTE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados, expedindo-se Guia de 

Execução Penal com observância da LEP e Resolução n° 113 do CNJ.149. 

INTIMEM-SE os condenados, a defesa técnica e o MPE para conhecimento 

deste “decisum” (art. 392 do CPP), bem como as vítimas (art. 201, § 2°, do 

CPP).150. COMUNIQUE-SE a condenação à Justiça Eleitoral e ao Instituto 

Nacional de Identificação para os efeitos do art. 15, III, da Constituição 

Federal.151. OFICIEM-SE aos órgãos de política criminal, conforme 

CNGC/MT.152. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Rio Branco/MT, 25 de março de 

2015.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 06 de dezembro de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42961 Nr: 331-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Costa Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Fernando Luis Veríssimo - OAB:OAB/MT 14.357

 Processo nº 331-47.2017.811.0052 – Código 42961.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o petitório defensivo acostado à ref. 101 

e a concordância do Ministério Público (ref. 110), DEFIRO o pleito, razão 

pela qual autorizo a mudança do réu de comarca e determino a expedição 
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de carta precatória ao juizo de Alta Floresta/MT, visando a execução e 

fiscalização das medidas cautelares impostas ao denunciado quando de 

sua liberdade provisória, “in verbis” (ref. 79):

 “1. COMPARECIMENTO QUINZENAL em juízo para informar e justificar 

suas atividades, pelo prazo que durar o processo;

2. PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos 

congêneres;

3. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE da Comarca, sem a devida autorização 

deste juízo e concordância do Ministério Público;

4. OBRIGAÇÃO de manter endereços e telefones atualizados perante a 

Secretaria de Vara desta Comarca.”

Após, considerando a devolução da carta precatória de ref. 112, dê-se 

VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46962 Nr: 2420-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandilson de Freitas Goularth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte ré acerca da audiência designada para o dia 

13/12/2018, às 14:00 horas, na Terceira Vara da Comarca de Mirassol 

D´Oeste/MT, referente a carta precatória nº 3508-11.2018.811.0011 - 

263779.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54867 Nr: 2942-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P Pessoa Comercio EIRELI, Sebastião 

Bartolomeu Pessoa, Selma de Fátima Pereira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 16.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49868 Nr: 182-17.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lopes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 182-17.2018.811.0052 – Código 49868.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o petitório defensivo acostado à ref. 110 

e a concordância do Ministério Público (ref. 116), DEFIRO o pleito, razão 

pela qual autorizo a viagem do réu Edson Lopes Garcia à cidade de 

Iuná/ES, pelo período de 20/12/2018 a 20/01/2019.

Com o retorno, o réu deverá apresentar-se na secretaria de vara deste 

juízo para informar sua volta e retomar imediatamente as condições 

impostas quando de sua liberdade provisória.

 Após, VISTA ao Ministério Público para se manifestar, nos termos já 

exarados à ref. 86, item 04.

 Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12811 Nr: 651-44.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Siqueira Fernandes - 

Procurador Federal - OAB:Procurador, Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 12811)

Vistos etc.,

Trata-se Execução Fiscal movida pela UNIÃO.

Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pela extinção da 

execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Dispõe o artigo 924, II, do CPC/2015, que a satisfação da obrigação 

extingue a execução, sendo que a referida extinção só produz efeitos 

quando declarada por sentença, nos termos do artigo 925 do CPC/2015.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução é medida que se impõe.

Por todo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em face do cumprimento 

da obrigação pela parte executada, nos termos dos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo 

em vista que não houve a devida triangularização processual.

Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LISTA PROVISÓRIA DOS JURADOS QUE 

SERVIRÃO AOS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI DO ANO DE 

2019.

* O Edital completo encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83394 Nr: 2615-54.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederzio de Jesus Mendes, Marcos Antonio 

Bernadino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2615-54.2018.811.0032

Código n° 83394

Vara única

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO, por ato de improbidade administrativa, em desfavor de EDERZIO 

DE JESUS MENDES e MARCOS ANTONIO BERNADINO.

 Inicialmente, extrai-se dos autos que os fatos narrados são imputados ao 

ente público - Município de Jangada/MT e não àquele agente que 

momentaneamente ocupa o cargo público. Por tal razão, a petição inicial 

deve ser emendada, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, retificando o polo passivo da demanda.
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O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 4843 Nr: 1838-65.2001.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claraindo Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:OAB/MT 12.006

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.CITE-SE pessoalmente o réu do teor da presente ação 

penal, bem como intime-se o defensor constituído, conforme procuração 

de fl. 111, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à 

acusação, apresentando tudo o que interessar à sua defesa, e arrolando 

testemunhas, considerando o atual rito estabelecido pelo CPP, diante do 

ter sido praticado, em tese, muito antes da mudança legislativa.Após, 

abra-se vista ao MP, e em seguida, conclusos para apreciação, COM 

URGÊNCIA. Ciência ao MPE. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72092 Nr: 876-80.2017.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Conforme determina o Código de Processo Civil, uma vez citada por edital, 

deve ser nomeado curador especial à parte autora, razão pela qual 

NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar os interesses da parte 

requerida.

Com a apresentação da contestação, venham-me os autos conclusos 

para prolação de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81471 Nr: 1399-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J K INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUCOES LTDA EPP, Justino Patrocínio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1399-58.2018.811.0032

Código n.º 81471

Vara Única

Vistos.

Entendo reconhecida a citação do devedor JUSTINO PATROCÍNIO 

PEREIRA, conforme se extrai da certidão de ref.21. Portanto, despicineda 

a realização de nova citação.

Certifique nos autos o decurso dos prazos assinalados em decisão de 

ref.4. Acaso decorrido o prazo sem manifestação da parte contrária, 

determino a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85605 Nr: 3738-87.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Freese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdineide Ovídio da Silva 

Dias Reis - OAB:

 Vistos.

 Considerando que a presente audiência tem por finalidade inquirição da 

testemunha ADEMAR DE OLIVEIRA, e diante de sua ausência injustificada, 

apesar de intimado, redesigno a solenidade para o dia 07/02/2019, às 

13:15, com tal finalidade, devendo-se expedir mandado de condução 

coercitiva para a testemunha ADEMAR DE OLIVEIRA, eis que foi 

devidamente intimado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo. 

Às providências.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79872 Nr: 433-95.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joailton João de Deus, Danielle Natalina de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Considerando a ausência da Defensoria Pública (Ofício nº 

281/2018/GMSS/DPEMT-RO), nomeio como defensor dativo para o ato o 

advogado EMERSON DA SILVA MARQUES – OAB/MT nº 16877/O e 

condeno a Fazenda Pública Nacional ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os 

quais fixo em 02 URH, em virtude de sua atuação no processo, em 

consonância com a Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

 Considerando que no interrogatório dos réus foi referida testemunha 

JUSCELI ABREU DE LARA, determino sua inquirição como testemunha do 

Juízo.

Defiro o requerimento do Ministério Público no que tange a certificar-se 

nos autos sobre a existência de procedimento de quebra de sigilo dos 

dados telefônicos do telefone celular apreendido nos autos. Em caso 

negativo, desde já, defiro o pedido de quebra de sigilo de dados telefônico 

do telefone celular: 65 99672-4158, o qual, segundo o relatório policial 

encontra-se apreendido. No caso, entendo que tal diligencia é 

imprescindível para elucidação dos fatos narrados na denúncia, de modo 

que, o direito individual a privacidade deve ser sopesado e afastado neste 

caso. Com efeito, o relatório de investigação policial informa que os 

denunciados efetuaram ligações ao aparelho celular em questão, e dessa 

forma a quebra de sigilo de dados telefônicos é forma eficaz de elucidar 

os crimes imputados na denúncia.

Após, a secretaria certificar a existência ou não de processo cautelar de 

quebra de dados telefônicos conforme requerido, venham os autos 

conclusos para deliberações com urgência.

Com relação ao requerimento de nova diligência para reconhecimento do 

acusado pela vítima, indefiro, eis que não vejo utilidade, tendo em vista, 

que a vítima assim já o fez, tanto na fase do inquérito policial, quanto em 
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Juízo, durante seu depoimento.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 295 Nr: 72-16.1997.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEmS-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Antonio da Silva 

Balbino - OAB:OAB/MT 13.316

 Certifico que nesta data anexo o comprovante de inclusão de restrição 

veicular do sistema RENAJUD, do qual intimo as partes a se manifestar a 

respeito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 944-64.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kim Roger Manpian Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 Processo Eletrônico n° 944-64.2016.811.0032

Código n° 66212

Vistos.

À vista do teor da cota ministerial de ref. 100, DETERMINO a imediata 

expedição de citação pessoal das acusadas em endereço declinado pelo 

Parquet.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 07 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82011 Nr: 1774-59.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdCeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos.

Considerando a ausência da Defensoria Pública (Ofício nº 

281/2018/GMSS/DPEMT-RO), nomeio como defensor dativo para o ato o 

advogado EMERSON DA SILVA MARQUES – OAB/MT nº 16877/O e 

condeno a Fazenda Pública Nacional ao pagamento dos honorários 

advocatícios ao mesmo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei n. 8.906/94, os 

quais fixo em 02 URH, em virtude de sua atuação no processo, em 

consonância com a Resolução n. 96/2007 do Conselho da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

Determino a secretaria da vara única que diligencie ao Juízo Deprecado 

com vistas ao cumprimento da carta precatória expedida à ref.28, para 

inquirição da testemunha JAMIL DUAILIBI MARCIANO, eis que trata-se de 

processo com réu preso.

Após certificado, e decorrido o prazo de 20 (vinte) dias sem a chegada da 

carta precatória cumprida, oficie-se a Corregedoria de Justiça do Estado 

de Mato Groso do Sul, comunicando o não cumprimento da carta 

precatória, e em seguida, abram vista dos autos as partes para 

apresentação de suas alegações finais. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83394 Nr: 2615-54.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederzio de Jesus Mendes, Marcos Antonio 

Bernadino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intrimo o autor da seguinte decisão: Processo n° 2615-54.2018.811.0032

Código n° 83394

Vara única

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO, por ato de improbidade administrativa, em desfavor de EDERZIO 

DE JESUS MENDES e MARCOS ANTONIO BERNADINO.

 Inicialmente, extrai-se dos autos que os fatos narrados são imputados ao 

ente público - Município de Jangada/MT e não àquele agente que 

momentaneamente ocupa o cargo público. Por tal razão, a petição inicial 

deve ser emendada, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Desta feita, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

emende a peça inaugural, retificando o polo passivo da demanda.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 06 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85015 Nr: 3417-52.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B

 Certifico que a Carta Precatória de inquirição da testemunha FERNANDO 

SOUZA SOARES foi distribuida perante a 3ª Vara Criminal de Varzea 

Grande - MT., com o n] 19483-03.2018.811.0032 - Código 558595 e 

conforme consulta em site e espelho de consulta em anexo, a audiencia 

foi redesignada para o dia 13/12/2018, às 15:45, assim sendo intimo as 

partes da audiencia acima mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52708 Nr: 848-54.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Rodrigues de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21352, Karina Paula Faustino da Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Vistos.

Promova-se vista dos autos à DPE para que se manifeste acerca do 

cálculo de pena.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-76.2013.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A AG.ROSARIO OESTE/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar-se quanto ao resultado de bloqueio de valores constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-76.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A AG.ROSARIO OESTE/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar-se quanto ao resultado de bloqueio de valores constante no 

andamento retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-08.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA DO AMARAL MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA OAB - MT18792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 13 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001491-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER Processo nº 1001491-53.2018.8.11.0053 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MARIA 

SOCORRO DA SILVA Vistos etc. Cumpra-se a pressente missiva nos 

termos da ordem deprecada. Após, independentemente de novo 

despacho, devolvam-se os autos à origem. Cumpra-se, com urgência. Às 

providências. Santo Antônio de Leverger/MT, 10 de dezembro de 2018 

Alexandre Paulichi Chiovitti Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77525 Nr: 1317-32.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Olvieira Junior - 

OAB:9.459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu causídico, para que, 

querendo, no prazo legal, apresente as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, ref 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83562 Nr: 2020-26.2017.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu causídico, para ciência da 

sentença proferida nos autos, ref: 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 89210 Nr: 2192-31.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZELENY ELZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA., GIOVANNI MOVEIS LTDA-ME, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL-CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LUZIA FIUZA METELO - 

OAB:18544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de auto de demanda que envolve interesse da Caixa Econômica 
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Federal, empresa pública federal.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

À luz do art. 109, I, da Constituição Federal, imperioso reconhecer a 

competência da Justiça Federal para conhecer as questões postas nestes 

presentes autos.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, declino da competência em 

favor da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, considerando 

este Juízo incompetente para deliberar nos presentes autos.

REMETAM-SE os autos à Justiça Federal de Cuiabá.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88477 Nr: 1830-29.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciente quanto a decisão proferida pelo E. TJMT.

Cumpra-se a decisão monocrática (Ref: 20), oficiando-se a empresa que 

emprega o requerido para que proceda ao referido desconto, bem como 

faça mensalmente o repasse para a conta da autora (informada na 

exordial).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69789 Nr: 1222-70.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA DIAS DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILZA COSTA NEPONUCENO, TEREZO 

ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, 

ato contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Caso contrário, lavre-se o competente termo, intime-se a executada, e 

prossiga-se a execução nos seus ulteriores termos.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84913 Nr: 323-33.2018.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA MARIA DE MELO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cecilia Bicudo Salamão 

Ribeiro Teixeira - OAB:15889/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de requerimento de alvará judicial manejado por Agostinha Maria 

de Melo Teixeira, qualificados nos autos.

Sustentam que o seu esposo, o de cujus, Sr. Alceu Ribeiro Teixeira 

faleceu no dia 19.01.2018, deixando valores a serem resgatados junto ao 

Banco do Brasil, requerendo assim o presente alvará, haja vista que os 

valores só podem ser retirados por meio de autorização judicial.

Com lastro nestas premissas, postulam pela concessão de alvará judicial 

para sacar a importância em nome do de cujus junto ao Banco do Brasil.

Foi determinada a emenda à inicial (Ref: 4), prontamente cumprida pela 

requerente à Ref: 8 e 9.

Sobreveio informação do INSS e Banco do Brasil (Ref: 25 e 33).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Inicialmente, dispenso a intimação do MPE, ante a ausência do interesse 

na causa (CPC, art. 178 c.c art. 721).

Pois bem, trata-se de pedido de Alvará para levantamento de determinada 

importância em dinheiro junto ao Banco do Brasil, requerido pela viúva do 

falecido.

Considerando os documentos acostados, prova do óbito, prova do 

casamento, bem como pela anuência dos filhos (todos maiores) do 

falecido, resta demonstrado o direito da requerente ao saque dos valores 

depositados junto ao Banco do Brasil em nome do Sr. Alceu Ribeiro 

Teixeira.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e mais que dos autos consta dos autos, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e DEFIRO o Alvará pleiteado 

no sentido de autorizar a requerente Agostinha Maria de Melo Teixeira a 

proceder ao levantamento dos valores e em nome do falecido, Sr. Alceu 

Ribeiro Teixeira junto ao Banco do Brasil. Assim, JULGO EXTINTO, este 

processo com resolução de mérito (CPC, art. 485, I).

Expeça-se o necessário.

 Sem custas, pois que defiro as benesses da justiça gratuita.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88953 Nr: 2050-27.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ PALHARI - 

OAB:19255/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência postulado por Neusa Maria Teixeira Silva em 

face de Lucas Awade Teixeira Silva, para DETERMINAR a suspensão dos 

alimentos fixados em favor do requerido.Oficie-se ao Estado de Mato 

Grosso desta decisão.Cite-se a requerida.Intime-se o autor via DJE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 853-71.2017.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

ARQUIVEM-SE os autos.

Dou por publicada a presente com sua entrega em cartório. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Dispenso as intimações.

 Ciência ao MPE e DPE.

Às providencias

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80226 Nr: 535-88.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Fixo a quantia de 02 (duas) URH's em prol da defensora dativa nomeada 

nos autos.

Expeça-se a respectiva certidão.

2. DESIGNO audiência de concliação para o dia 01 de abril de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76615 Nr: 910-26.2016.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA GLORIA FERREIRA FRANÇA BARBACENA, 

GERALDO JOSE BARBACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Formiga Júnior - 

OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001485-46.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001485-46.2018.8.11.0053. REQUERENTE: SALATIEL DE LIRA MATTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado pelo autor e EXTINGO a presente ação, à luz do 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do Provimento nº 42/2008-CGJ. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 7 de dezembro de 2018. Alexandre Paulichi Chiovitti Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-92.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CELSO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença dos embargos proferida 

nos autos. Santo Antônio do Leverger, 8 de dezembro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-20.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR DE LIMA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 8 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-97.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 8 de dezembro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-70.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MORAES LUJES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença dos embargos proferida 

nos autos. Santo Antônio do Leverger, 8 de dezembro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-91.2017.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CATARINO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 8 de dezembro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-92.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAB MARA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000659-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000660-73.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-24.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-09.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PEREIRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-60.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000454-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SALES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000456-29.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-14.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000458-96.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-36.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 10 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-21.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-86.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROMAO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDA DE ALMEIDA BARBOSA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-83.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY JOAO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-89.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BRITO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 10 de dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 10 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-16.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CORREA AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001487-16.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JONATHAN CORREA 

AMADOR REQUERIDO: CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR 

BRASILEIRO Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito, cumulada com indenização por danos morais aforada pela parte 

requerente. Extrai-se da prefacial que a parte requerida efetivou protestos 

em seu nome; contudo, tarja de ilegais tais máculas, pois que nunca 

entabulou negócio jurídico com a parte requerida. Com lastro nestas 

premissas, postula a parte requerente pela antecipação dos efeitos da 

tutela jurisdicional para exclusão de seu nome dos arquivos dos órgãos de 

proteção ao crédito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de 

Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional 

quando verossímeis os fatos articulados pela parte requerente, bem como 

houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova 

inequívoca. In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional encontram-se presentes. Os 

fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação 

vivenciada pela parte requerente. Outrossim, importa destacar que a parte 

requerente afirma não ter contratado os serviços de cartão de crédito com 

a requerida. Destarte, em casos tais, impõe-se a inversão do encargo 

probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que assim não fosse, mister 

lembrarmos tratar-se de fatos negativos (ausência de contratação), 

ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, já que impossível a 

produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: TJ/MT, AI, 

125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. A PRESENTE 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA PARA 

OS DEVIDOS FINS LEGAIS. No mais, CITEM-SE as partes reclamadas para 

apresentar a defesa que entender cabível, pena de revelia. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-98.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CORREA AMADOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397/O (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASPEB - CENTRO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001488-98.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JONATHAN CORREA 

AMADOR REQUERIDO: CASPEB - CENTRO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por 

danos morais aforada pela parte requerente. Extrai-se da prefacial que a 

parte requerida efetivou protestos em seu nome; contudo, tarja de ilegais 

tais máculas, pois que nunca entabulou negócio jurídico com a parte 

requerida. Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para exclusão de seu nome 

dos arquivos dos órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o 

art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos 

da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter 

contratado os serviços de cartão de crédito com a requerida. Destarte, em 

casos tais, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

requerente. Ainda que assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de 

fatos negativos (ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do 

ônus da prova, já que impossível a produção de prova negativa absoluta. 

Neste sentido: TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira 

Câmara Cível, Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. A PRESENTE 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA PARA 

OS DEVIDOS FINS LEGAIS. No mais, CITEM-SE as partes reclamadas para 

apresentar a defesa que entender cabível, pena de revelia. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CORREA AMADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT0013597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001486-31.2018.8.11.0053. REQUERENTE: JONATHAN CORREA 

AMADOR REQUERIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por 

danos morais aforada pela parte requerente. Extrai-se da prefacial que a 

parte requerida efetivou protestos em seu nome; contudo, tarja de ilegais 

tais máculas, pois que nunca entabulou negócio jurídico com a parte 

requerida. Com lastro nestas premissas, postula a parte requerente pela 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para exclusão de seu nome 

dos arquivos dos órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o 

art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos 

da tutela jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter 

contratado os serviços de cartão de crédito com a requerida. Destarte, em 

casos tais, impõe-se a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida 

demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da 

requerente. Ainda que assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de 

fatos negativos (ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do 

ônus da prova, já que impossível a produção de prova negativa absoluta. 

Neste sentido: TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira 

Câmara Cível, Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediças as mazelas que 

um protesto causa na vida financeira de uma pessoa. Com a citada 

restrição, a pessoa fica impossibilitada de, por exemplo, contrair crédito no 

mercado, o que, nos dias de hoje, representa transtornos de monta. 

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, 

elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido pela parte requerente, para que seja excluído seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. A PRESENTE 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA PARA 

OS DEVIDOS FINS LEGAIS. No mais, CITEM-SE as partes reclamadas para 

apresentar a defesa que entender cabível, pena de revelia. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-25.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 933 de 975



TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000206-25.2018.8.11.0053. REQUERENTE: ROSIMEIRY PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. DEFIRO a 

penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo. 

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a execução nos 

seus ulteriores termos. Às providencias. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010675-21.2012.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GALDINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT0018107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE BATISTA SANTOS E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO DA SILVA REIS OAB - MT0009176S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

8010675-21.2012.8.11.0053. REQUERENTE: SIMONE GALDINO DE AMORIM 

REQUERIDO: LUCILENE BATISTA SANTOS E SILVA Vistos etc. DEFIRO a 

penhora on line a ser realizada em desfavor do executado, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme extrato anexo. 

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intime-se a executada, e prossiga-se a execução nos 

seus ulteriores termos. Às providencias. Cumpra-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 10 de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22421 Nr: 82-82.2010.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO SICUTI - DE CUJUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS , LOURDES DE FÁTIMA SICUTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 AUTOS Nº 82-82.2010.811.0039

CÓDIGO 22421

Vistos.

 Visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como os 

interesses defendidos por ambas as partes, intime-se o INSS para 

manifestar-se sobre o requerimento de habilitação de herdeiros carreada 

nos autos sob as fls. 212/217, no prazo de 10 (dez) dias, devendo, em 

caso de discordância, apontar desde já rol de dependentes habilitados à 

pensão [art. 112, Lei n.º 8.213/91].

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 85637 Nr: 432-89.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 85637.

Vistos.

Considerando que não foi houve tempo hábil para intimação das partes, 

redesigno AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a 

data mais próxima disponível na pauta, qual seja 8 de janeiro de 2019, à 

14h00min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59476 Nr: 155-78.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC FERREIRA NAVIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 Autos nº. 155-78.2015.811.0039

Código nº. 59476

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58518 Nr: 2239-86.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS PARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED
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 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para 

o fim especifico de determinar ao INSS que implante o beneficio ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos: correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se a correção monetária - 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.No mais, nos termos do art. 468, II, §1º ARBITRO multa ao 

perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, inscrito no CRM-MT 2949, no 

quantum de 2% do valor da causa.Outrossim, expeça-se oficio 

requisitando os honorários periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), junto a Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª 

Região nos moldes da Resolução 305/2014.Não havendo outro recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 1.000 (mil 

reais) salários-mínimos nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código 

de Processo Civil.Ás providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 28 de novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67947 Nr: 505-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270

 Código nº 67947.

Vistos.

Considerando que foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 

referencia nº 59, DETERMINO o arquivamento definitivo dos autos, com as 

devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90541 Nr: 2940-08.2018.811.0039

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCF, JFX

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil:1)HOMOLOGO a partilha de bens na forma compactuada.Sem 

condenação em honorários de sucumbência.Sem custas ante o 

deferimento da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 6.515/77), 

ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, LEONETE DA CRUZ.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

competente, no sentido de providenciar a necessária averbação na 

Certidão de Casamento.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de 

setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88981 Nr: 2066-23.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68069 Nr: 536-52.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS, GILMAR FERREIRA DOS SANTOS, AGEANE 

SANDRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 536-52.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 68069.

Vistos.

JAINE SILVA DOS SANTOS ajuíza Ação de Procedimento Comum em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados 

nos autos.

Aduziu em síntese, que a requerente é portadora de pênfigo foliáceo (CID 

L 10.2), e pendigo brasileiro (fogo selvagem) (CID L10.3).

Relata também que pelos sintomas causados pela doença é incapacitado 

de exercer atividade laboral, ademais, somado ao fator econômico da 

requerente, pleiteou o julgamento procedente da demanda para a 

concessão de benefício da prestação continuada - LOAS.

Junto à inicial, acostou os documentos.

Laudo médico pericial protocolado em 07.12.2016.

 Após, a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial alegando 

as contradições apontadas em referência nº. 76.

Nesta toada, DETERMINO a intimação do perito para que esclareça tais 

pontos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66978 Nr: 164-06.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRONEL INDRUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPEC LTDA ME, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 92107 Nr: 3594-92.2018.811.0039
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERE RAMOS VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3594-92.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 92107.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91944 Nr: 3523-90.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANA VALERIA MENDES ALVES 

- OAB:20246/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3523-90.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 91944.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colecionando ao feito comprovante de renda, bem como, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois exercícios.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13141 Nr: 864-31.2006.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 

8873

 PROCESSO 864-31.2006.811.0039.

CÓDIGO 13141.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação da parte requerente em fl. retro em relação 

ao valor requisitado pelo perito, intime-se perito para requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20472 Nr: 634-81.2009.811.0039

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS, SUELAINE FRANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAZETE, TEREZINHA BASSEGIO PAZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635/MT, VALERIANO DA SILVA MAIA NETO - OAB:MT 6184

 PROCESSO Nº 634-81.2009.811.0039

CÓDIGO 20472

Vistos.

Tendo em vista o descumprimento do acordo entabulado às fl. 587/588, 

defiro o petitório e DETERMINO que oficie o Cartório do Primeiro Ofício da 

Cidade de Cáceres para que bloqueie a transferência do imóvel Fazenda 

Primavera, matrícula 29.171, com URGÊNCIA, até que o acordo seja 

efetivamente cumprido.

Outrossim, intimem-se os executados para darem o devido cumprimento 

ao acordo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54767 Nr: 2506-92.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANSELMO 

RODRIGUES - OAB:132.932, MARIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12774

 Vistos em correição.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 475-I e seguintes do CPC.

 Para tanto intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias pague a quantia devida conforme cálculo 

apresentado pela parte exequente, sob pena do acréscimo da multa de 

10% prevista no artigo 475-J, do CPC (STJ REsp 940274/MS), podendo, na 

oportunidade, apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na 

forma do art. 475-M, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25794 Nr: 1412-80.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALME GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS AS FOLHAS 247, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 966 Nr: 10-52.1997.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. BORDIN, ANTÔNIO CARLOS GOMES 

GORDO, NORIVAL LESSI, MAURÍCIO DE CÂNDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY 

- OAB:MT-6.572, MARCELA MEIRELLES NEVES - OAB:MT 5643, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:20098/A, ROMES JULIO TOMAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1997/1618.

Código nº. 966.

Vistos.

Cuida-se de ação de execução ajuizada por Banco do Estado de Mato 

Grosso S/A - BEMAT, em desfavor de V.A. Bordin, Antônio Carlos Gomes 

Gordo, Norival Lessi e Maurício de Cândio, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Deste modo, constata-se que o executado efetuou o pagamento integral 

da dívida, conforme comprovantes de pagamento anexos ao feito, à 

medida que se impõe é a extinção do presente feito (folhas nº. 304/307).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores nos 

autos já foram devidamente quitados em folhas nº. 304/307, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a baixa de eventual bloqueio judicial de bem móvel, bem como o 

levantamento de eventuais penhoras existentes em nome dos executados.

Condeno os executados em custas e despesas processuais 

remanescentes.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 1724-85.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL TOFOLI SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALVA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352, EDINEIA PERAL DA SILVA - OAB:16884, RUY GUILHERME 

PERAL DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23486 Nr: 1111-70.2010.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor do CLEOMAR ANTONIO DOS SANTOS e, 

visando a quitação do débito alimentar em atraso.

Entrementes, em folhas nº. 99, as partes entabularam acordo, requerendo, 

por fim, sua homologação e extinção do feito.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas nº. 99), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo em folhas nº. 99 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Considerando que em consulta através do sistema RENAJUD não foi 

possível encontrar o veículo a que se refere os autos em fls. 49, oficie-se 

o DETRAN-MT para que proceda com o DESBLOQUEIO JUDICIAL do 

veículo de fls. 49.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 30 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19975 Nr: 143-74.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍSIO RICO ANTONIASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56073 Nr: 1013-46.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDS, AGDS, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - OAB:20.246, 

LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353, NAJLA MILENA CASTRO 

DA SILVA - OAB:13630/MT, TAMIRES RODRIGUES PERIN - 

OAB:25293/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694

 Autos nº. 1013-46.2014.811.0039.

Código nº. 56073.

Vistos.

Tendo em vista o petitório de folhas nº 72/73, defiro o pedido de citação 

por hora certa, condicionada à constatação pelo Sr. Meirinho da presença 

dos requisitos necessários, devendo atentar-se para o disposto no artigo 

212 e 252 e ss., ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18497 Nr: 1586-94.2008.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, 

ROBSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 Código: 18497

VISTOS, ETC.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Às providências.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de maio de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92448 Nr: 3712-68.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDENIZIO CUSTODIO FERREIA - 

OAB:1.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 92448 Nr: 3712-68.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDENIZIO CUSTODIO FERREIA - 

OAB:1.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3712-68.2018.811.0039

CÓDIGO 92448

 Vistos.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54490 Nr: 2248-82.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PENACHIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17124 Nr: 326-79.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DE OLIVEIRA - ME, ROBSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 AUTOS Nº. 326-79.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº. 17124.

Vistos.

Tendo em vista o pleito juntado aos autos em folhas nº. 577/579, 

DETERMINO a intimação do Expert para que se manifeste sobre a 

necessidade de adequação do valor pedido ao patamar proposto pelo 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14770 Nr: 549-66.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARTINS DOS SANTOS, CÉSAR HENRIQUE 

MARTINS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA CIENCIA, 

ACERCA DO OFICIO JUNTADOS AS FOLHAS 247, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19606 Nr: 2813-22.2008.811.0039

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DE OLIVEIRA, ROBSON DE OLIVEIRA & CIA 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12.090-A
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 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, mantenho incólume o título discutido nos autos em apenso, 

devendo prosseguir a ação ali proposta (código n. 17124), em todos os 

seus efeitos.CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 

85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.Junte-se cópia desta 

nos autos em apenso.Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de 

novembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55953 Nr: 931-15.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611 - MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56185 Nr: 1103-54.2014.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL LEONARDO BORGES MORIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17798 Nr: 1008-34.2008.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A e 7657-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81787 Nr: 3336-19.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDM, LMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de 

LINDOMAR DE MERIKE e LELITA MORÃO VOLGARIM, a qual foi 

devidamente recebida em ref. 04.Os réus foram devidamente citados e 

apresentaram resposta escrita à acusação, nos termos do art. 396-A do 

CPP, não alegando qualquer preliminar ou matéria que ensejasse a rejeição 

da peça acusatória, também não juntaram documentos novos (ref. 24 e, 

ref. 82).Vieram os autos conclusos.É o relatório do necessário. 

Decido.Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer 

tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do 

art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.Desta feita, mantenho a decisão que recebeu a 

peça acusatória e DESIGNO audiência de instrução e julgamento (art. 399 

do CPP) para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja 16 DE 

JANEIRO DE 2019 ÀS 13H30MIN., oportunidade em que serão ouvidas as 

vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e interrogado 

o(s) réu(s).Intimem-se/requisitem-se os acusados.Intimem-se a vítima e as 

testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, 

todos do CPP, bem como se requisitem as que exerçam função pública, na 

forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo necessidade de 

expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias 

para sua devolução. Advirto que a sua expedição não implica na 

suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do 

CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, das 

peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 056/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO a Portaria nº 005/2018-NUPEMES-PRES que instalou o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC nesta 

Comarca de Sapezal;

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor, MARCOS LUCIANO ELLY, Técnico 

Judiciário, matrícula 36967, lotado na Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Sapezal/MT, para exercer a função de Gestor Judiciário do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, a partir da 

publicação desta.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

 Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Sapezal/MT, 07 de dezembro de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113854 Nr: 4386-26.2018.811.0078

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS, JoAc

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a advogada devidamente intimada da sentença com resolução do 

mérito assentada na ref. 22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 110122 Nr: 2154-41.2018.811.0078

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMT, LPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISNANDA TEDESCO MARQUES 

- OAB:24724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerente devidamente intimada do teor da r. sentença 

constante na ref. 70.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73258 Nr: 823-97.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021-0 MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/MT, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:16.120-O MT

 Intime-se o advogado constituído pela defesa para que informe nos autos 

o endereço atualizado do acusado no prazo de 5 (cinco) dias, com o 

aporte da informação, remeta-se ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37138 Nr: 1966-63.2009.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO DUPS BAPTISTA, TEREZA JURACY 

CUNHA BAPTISTA, JOSE FERNANDO BAPTISTA, ADRIANA S. S. 

BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERNANDO DAL PIZZOL 

- OAB:PR 29350, EMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI - OAB:15.839, 

Flávia C. Ferraro Nunes - OAB:OAB/PR 66.847

 Certifica-se para os fins de direito que foi atualizado o banco de dados do 

Sistema Apolo dos procuradores das partes Requerentes, e Requeridas 

motivo pelo qual reenvia-se para publicação a r. Decisão de fl. 290 e vs. A 

seguir transcrita: Vistos etc.Trata-se de impugnação à penhora 

apresentada pela parte Executada, na qual afirma a impenhorabilidade do 

imóvel constrito aduzindo se tratar de bem de família.Instada a se 

manifestar a parte Exequente afastou a alegação aduzindo que não restou 

comprovado que o imóvel de fato é considerado bem de família.Vieram os 

autos conclusos.Em que pese os argumentos da parte Executada, nota-se 

que o imóvel penhorado não se enquadra na hipótese de bem de 

família.Observa-se que o Executado não logrou êxito em comprovar que 

reside e extrai o sustento da sua família através do imóvel penhorado. O 

Executado se limitou a juntar declarações de terceiros que corroboram 

suas afirmações, contudo não são suficientes para comprovação do 

alegado.Consigna-se que os documentos juntados pelo Executado 

comprovam tão somente que ele não possui outros imóveis na 

Circunscrição de Palmeira/PR, contudo não são aptas a demonstrar que 

ele e sua esposa residem na Fazenda Conceição e de lá retiram seu 

sustento(...) 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para 

receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei b, 8.009/1990, 

decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade 

do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à 

entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à 

subsistência da família, (...) 3. (...) ”Diante disso, não havendo provas 

suficientes para demonstrar a impenhorabilidade do imóvel, INDEFIRO o 

pedido dos Executados, mantenho a penhora e DETERMINO a realização 

de hasta pública para venda do bem.Diante disso, EXPEÇA-SE carta 

precatória para a Comarca de Palmeira/PR com a finalidade de proceder a 

venda do imóvel penhorado.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de praxe.Às providências.Sapezal/MT, 13.11.2018 - 

CONRADO MACHADO SIMÃO - Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106077 Nr: 4618-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEY DALRTO DOS SANTOS 

- OAB:7461/RO

 Vistos etc.

Considerando a realização do pagamento da dívida que tramita sob o rito 

da prisão civil, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do executado, que 

deverá ser colocado em liberdade imediatamente, salvo se por outro 

motivo estiver preso.

No tocante ao débito relativo ao rito da expropriação,certifique-se quanto 

ao protesto e remeta-se a Exequente para se manifestar em termos de 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 301-40.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO CARDOSO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCO, IVONETE MARIA COCCO, 

CELSO MÁRIO COCCO, MARGARETH MARIA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:8402/MT

 Posto isso, rejeito os embargos e julgo procedente os pedidos contidos na 

ação monitória, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Assim, conforme dispõe o art. 702, § 8º, do Código de 

Processo Civil, constituo de pleno direito o título executivo judicial, devendo 

a parte requerida ser intimada para pagamento do débito.Custas e 

despesas processuais pela parte requerida, a qual fica condenada, ainda, 

ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações legais.Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71329 Nr: 879-67.2012.811.0078

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID HENRIQUE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da juntada do termo de cessão de fls. 75/76, DEFIRO a baixa da 

restrição no sistema RENAJUD.

Após remeta-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, ___ de ____________ de 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 27874 Nr: 1438-68.2005.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 45 e determino o arquivamento da presente 

execução fiscal, oportunidade em que terá início à contagem da 

prescrição intercorrente.

 ARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o Exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 10-12-2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74119 Nr: 1637-12.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVORI TEREZINHA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, AUTO XANXERE LTDA, 

ALOISIO DANILO KOCHHANN, RUI LUIZ GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:MT 8.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ANTONIO CHITTO 

VANZIN - OAB:OAB/SC 34.207, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:52589/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que o bloqueio determinado à fl. 202 

restou infrutífero, tendo bloqueado valores ínfimos, razão pela qual os 

desbloqueio neste momento.

Com efeito, foi protocolizado via PEA no dia 06/12/2018 petição informando 

o depósito no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) e juntado aos autos 

nesta data, consoante fls. 205/206.

A advogada peticionante, informa que o valor apontado não levou em 

consideração a atualização monetária em que os valores ficaram 

depositados, requerendo cálculo Judicial.

Sem mais delongas INDEFIRO o pedido de cálculo Judicial, eis que na 

decisão de fls. 197/198 já foi explicitado e identificado o valor já atualizado 

para levantamento, rechaçando a hipótese aventada pela advogada de 

que o valor levantado em excesso não foi atualizado.

Assim, tendo em vista o depósito de R$ 10.000,00(dez mil reais) às 

fls.206, INTIME-SE a advogada LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON 

para que efetue o valor faltante de R$ 1.141,44(um mil cento e quarenta e 

um reais e quarenta e quatro centavos) no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de medidas coercitivas em caso de reiterado descumprimento.

Certificado o decurso de prazo, tornem os autos conclusos para as 

providências cabíveis.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 10 de Dezembro de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74119 Nr: 1637-12.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVORI TEREZINHA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, AUTO XANXERE LTDA, 

ALOISIO DANILO KOCHHANN, RUI LUIZ GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:MT 8.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ANTONIO CHITTO 

VANZIN - OAB:OAB/SC 34.207, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:52589/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Ante o exposto, sem mais delongas DETERMINO a penhora online nas 

contas da advogada LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON (CPF 

924.621.891-49) nos valores de R$ 11.141,14 (onze mil cento e quarenta 

e um reais e quatorze centavos) referente aos valores levantados a maior 

pela causídica supracitada, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a advogada deverá ser 

intimada, para se manifestar no prazo de 15(quinze)dias.Certificado o 

decurso de prazo, tornem os autos conclusos para as providências 

cabíveis.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Sapezal/MT, 05 de Dezembro de 

2018.Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107581 Nr: 518-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias recolha 

as custas da CP para que a mesma possa ser cumprida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36239 Nr: 1106-62.2009.811.0078

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE ORSO VALMINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIVALDO ILARIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:MT 16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido apresentado na fls. 59, conforme mencionado na decisão 

de fls. 54, para que se expeça a certidão necessária para inclusão do 

executado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Proceda a Secretaria conforme pugnado.

INTIME-SE a parte para a retirada da certidão e após, REMETA-SE os autos 

ao arquivo com as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT 10de Dezembro de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 68-20.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 
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OAB:MT/15.814-A

 XI- Desde já, determino que, na eventualidade do (s) denunciado (s) não 

ser localizado (s) no (s) endereço (s) oferecido (s) e depois de esgotados 

os meios para encontrá-lo (s), seja efetuada (s) a citação por edital, com o 

prazo de quinze dias, nos termos do artigo 361, c.c. artigo 363, § 1º, 

ambos do CPP, observando os requisitos e exigências contidas no artigo 

365, do mesmo diploma processual, e os itens III, IV e V, desta decisão.XII- 

Como meios disponíveis, para descobrir o paradeiro, antes da citação por 

edital, já especifico, para evitar retardamentos, a solicitação, diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional, de informações acerca de estar o 

revel recolhido em alguma das unidades prisionais do Estado (CNGC/MT, 

artigo 1376), bem como, consultas sobre seu atual endereço à Rede 

INFOSEG, ao TRE/MT e a outras companhias telefônicas conveniadas, se 

existentes elementos de identificação para tanto, juntando-se os 

documentos aos autos. E, se encontrados novos dados, renove-se a 

citação pessoal frustrada.XIII- Decorrido o prazo sem o comparecimento 

do (s) requerido (s) citado (s) por edital, nem a constituição de advogado, 

certifique-se e abra-se vista ao Ministério Público, considerando o teor do 

artigo 366, do CPP, voltando à conclusão, para ulteriores deliberações. Na 

hipótese contrária, prossiga, como dantes determinado.XIV- Acaso o (s) 

acusado (s) responda (m) a outros processos criminais, cientifiquem os 

juízos competentes da presente ação, fase processual e eventual 

custódia. XV- Considerando as disposições constantes da Resolução n.º 

134, de 21 de junho de 2011 c/c o artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1479 

da CNGC, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 48 

horas, se desejam, ainda, a manutenção da guarda das armas, bem como, 

sobre o laudo realizado nos autos. Não aportando respostas, ou sendo as 

respostas pelo desinteresse das armas apreendidas, desde já determino 

seu perdimento. Intimem-se e cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 183-85.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Oliveira dos Santos - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:MT/15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação das partes 

para, nos termos da decisão de fls.888, procederem com o depósito do 

valor dos honorários periciais, na porcentagem que lhes compete, no 

prazo de 20 (vinte) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11590 Nr: 31493-41.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda., Décio 

Apolinário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Gonzales, Celso Henrique da 

Silva Ferro, Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081, Miguel Tavares Martucci - OAB:MT/9.672-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATA ANDREA MARZOLA DE 

ANDRADE FERRO, Cpf: 52273466153, Rg: 6.864.691-0, Filiação: José 

Carlos Parra de Andrade e Dirce Marzola de Andrade, data de nascimento: 

17/01/1975, brasileiro(a), natural de Mandaguari-PR, casado(a), industrial. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Apolinário Empreendimentos Imobiliários propos Ação 

Reinvindicatória Cumulada com Perdas e Danos em desfavor dos 

requeridos, aduzindo em sintese ser legítima proprietária de uma área de 

294,796 ha (duzentos e noventa e quatro vírgula setecentos e noventa e 

seis hectares) reservada para o Núcleo Urbano do loteamento 

denominado "Tabaporã", sendo que parte ideal da área foi esbulhada 

pelos requeridos, motivo pelo qual propos a presente ação requerendo; a) 

concessão da liminar de imissão de posse e a sua confirmação por 

sentença; b) citação via oficial de justiça, para responder a presente 

ação, no prazo legal; c) requer todos os meios de prova em direitos 

admitidos; d) o benefício do art. 172, § 2° do CPC. Dá se a causa o valor 

de 62.111,64 (sessenta e dois mil, cento e onze reais e sessenta e quatro 

centavos).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I – Em atenção ao certificado às fls. 

178/verso, dando conta da não localização da litisconsorte necessária 

Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro, CUMPRA-SE o disposto na 

parte final da decisão de fls. 170/verso, diligenciando-se a Sra. Gestora 

no sentido de expedir o necessário para citação por edital;II – Decorrido o 

prazo que assiste à litisconsorte e nada sendo manifestado, nos termos 

do art. 72, II, do CPC, tendo em vista a ausência da Defensoria Pública 

nesta Comarca, NOMEIO o Dr. Magaiver Baesso dos Santos, advogado 

militante nesta comarca, para atuar em sua defesa, eis que, somente esta 

foi citado por edital;III – Com efeito, INTIME-SE o D. Causídico nomeado, 

para ciência da presente nomeação, bem como, para que no prazo legal 

se manifeste representando os interesses da litisconsorte necessária 

Renata Andrea Marzola de Andrade Ferro;IV – Oportunamente, tornem os 

autos conclusos.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 07 de dezembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 9965 Nr: 838-57.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRMD, CFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de penhora online requerida pelo exequente nos 

presentes autos, visto que o executado ainda não adimpliu o crédito que 

se encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 655 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora:

“Art. 655 - A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; [...]”.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 

659, § 2º do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 
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insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6242 Nr: 1259-86.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Cerem Peralta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATALINA NARCISA DE ALMEIDA, Cpf: 

32581173149, natural de Rosário Oeste-MT. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc. Trata-se de Ação cujo delito imputado ao acusado é 

o descrito no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal. Houve o 

recebimento da denuncia em fl. 56. Citação em fl. 96. Resposta à 

acusação em fls. 98/103. Em audiência de instrução foi verificada eventual 

prescrição virtual do delito, tendo as partes se manifestado pelo seu 

reconhecimento. É o breve relato, passo a julgar. FUNDAMENTAÇÃO. Em 

relação ao fato descrito no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal se deve 

atentar que a pena máxima prevista no referido delito. Verificando os 

patamares instituídos, tem-se que a pena para o referido delito era de 

reclusão de 2 (dois) anos a 8 (oito) anos, levando em consequência aos 

prazos de prescrição de no mínimo 8 (oito) anos e, no máximo de 12 

(doze) anos, tudo conforme Artigo 109, III e IV do CP. Por lógico, se 

considerar a pena máxima em abstrato instituída, ou seja, 8 (oito) anos, o 

referido delito ainda não estaria prescrito na forma da prescrição em 

abstrato propriamente dita, tendo em vista que o prazo prescricional seria 

de 12 (doze) anos. Contudo, parte da doutrina e ainda parte minoritária de 

nossa jurisprudência vem reconhecendo que, em se aplicando uma pena 

projetada no futuro, ou virtual, poderíamos traçar a prescrição com base 

nesta pena projetada, em perspectiva. Na lição de FERNANDO CAPEZ, em 

seu Curso de Direito Penal, Parte Geral, Editora Saraiva, Edição 2002, pág. 

524/525, “Prescrição da pretensão punitiva virtual, em perspectiva, 

projetada ou antecipada: é a prescrição reconhecida antecipadamente, em 

geral ainda na fase extrajudicial, com base na provável pena concreta, 

que será fixada pelo Juiz, no momento futuro da condenação”. E segue o 

doutrinador, após exemplificar o caso de aplicação da mesma: “Assim, 

prescrição virtual nada mais é do que o reconhecimento da prescrição, 

ainda na fase extrajudicial, com base na provável pena mínima, que será 

fixada pelo juiz. Fundamenta-se no princípio da economia processual, uma 

vez de que nada adianta movimentar a máquina jurisdicional com 

processos que já nascem fadados ao insucesso, nos quais, após 

condenar o réu, reconhece-se que o Estado não tinha mais o direito de 

puni-lo, devido a prescrição.”Ora, tal argumento levantado pelo ilustre 

autor se revela de enorme importância, em tempos nos quais a quantidade 

de processos cada vez mais se avoluma, tornando cada dia mais 

sufocante a atividade jurisdicional. Ora, mesmo sabedor que o mister de 

julgar se torna indeclinável, temos que, levar adiante um processo criminal, 

que por certo tomará tempo e será oneroso aos cofres públicos, mesmo 

sabendo que, em sendo condenado, dever-se-á, pelos antecedentes do 

acusado e demais circunstâncias judiciais, pautar-se pelo mínimo legal, se 

revela um absurdo, podendo-se, sem qualquer ofensa ao devido processo 

legal projetar-se tal pena antes de finda a instrução criminal, onde 

poder-se-á observar o advento da prescrição, desta vez tendo como 

parâmetro uma futura pena em concreto aplicada. Ressalte-se que nossos 

Tribunais, entendendo que não é possível falar em prescrição com 

fundamento em pena aplicada por simples presunção, quando ainda não 

há sentença, não tem admitido tal interpretação (RT 727/443-4; 

RT742/629). No entanto, não pode o juiz, que se encontra diante do caso 

concreto, tornar-se escravo da norma objetiva. Não é o Juiz um mero 

aplicador de normas, tendo este um papel, no mais das vezes, de 

interpretador da lei. Assim é que, na Vanguarda desta nova interpretação, 

o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo (TACRSP), tem ido contra a 

orientação das demais cortes criminais, senão vejamos: “De nenhum efeito 

a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da 

Justiça Pública se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das 

circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da 

prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na 

hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex 

officio, de habeas corpus para trancar a ação penal” (RT 669/314). No 

mesmo sentido, TACRSP: RT 668/289). Corroborando tal entendimento, no 

caso em tela, considerando que o réu é tecnicamente primário e portador 

de bons antecedentes (fls. 52v), aliado ao fato de inexistir circunstâncias 

agravantes, bem como a ausência de consequências graves geradas pela 

prática delituosa, é de se observar que se amolda à possibilidade do 

reconhecido, antecipado, da prescrição retroativa, sendo a pena em 

perspectiva colocada no mínimo legal. Voltando ao caso em tela, 

denota-se que pelo Artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal foi prevista 

uma pena mínima abstrata de 2 (dois) anos de reclusão, levando-se a 

prescrição para 4 (quatro) anos, nos moldes do Artigo 109, V, do CP. 

Considerando que o marco interruptivo do recebimento da denuncia (art. 

117, I, do CP) se deu em 09/06/2009 e, até a presente data (09/08/2018), 

não houve a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível 

(art. 117, IV do CP), ou seja, transcorrendo um prazo superior aos 4 

(quatro) anos da prescrição antecipada, tem-se que houve a ocorrência 

da prescrição punitiva estatal (antecipada), devendo ser reconhecida a 

extinção da punibilidade do delito insculpido no Artigo 155, §4º, inciso I do 

Código Penal em favor do réu, nos termos do Artigo 107, IV, do Código 

Penal. Em outras palavras, eventual condenação certamente estará 

fadada à prescrição retroativa, motivo pelo qual, desde já se reconhece a 

prescrição virtual do delito. 3. DISPOSITIVO. Isto posto, considerando que 

em relação aos delitos previstos no Artigo 155, §4º, inciso I do Código 

Penal ocorreu o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109 e 110 e §§ do 

Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, do 

citado diploma legal, DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR 

SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do denunciado MARCELO 

CEREM PERALTA, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 

1453 da CNGC). Dou por cumprido o Art. 1.387 da CNGC que aduz: “Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato”. Assim, sai o acusado intimado da sentença 

absolutória por seu defensor constituído. Em conformidade com o art. 25 

da Lei nº 10.826/2003, se ainda não o foram, encaminhem-se a(s) arma(s) 

e munições utilizadas no crime ao Comando do Exército, para destruição, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Tendo em vista a 

nomeação do Defensor Dativo, Dr. Astor Beskow, arbitro os honorários 

advocatícios em 4 URH. Expeça-se a certidão de honorários. Oficie ao(s) 

Juízo(s) para eventual devolução de precatória, independente do 

cumprimento, tendo em vista a presente sentença. As partes desistem do 

prazo recursal, motivo pelo qual determino o arquivamento do feito. 

Comunique-se a vítima sobre a presente sentença, nos termos do art. 201, 

§ 2º do CPP e art. 21 da Lei 11340/06. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 08 de dezembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 809-31.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olicio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLICIO FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

02514018129, Rg: 1904695-2, Filiação: João Francisco da Silva e Jandira 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 25/12/1974, brasileiro(a), natural de 

Ponta Porã-MS, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor do réu Olício Francisco da Silva. I - DOS FATOS: 

Conforme Inquérito Policial, em 21/07/2017, no distrito de Nova Fronteira, 

Tabaporã-MT, com consciência, vontade e animus necandi, por motivo fútil 

e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou Odair José 

Pereira, com disparo de arma de fogo. - DOS FUNDAMENTOS: Art. 121, § 

2°, incisos II e IV, do Código Pátrio, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n. 8/072/90 

(Lei de Crimes Hediondos). - DOS PEDIDOS: O recebimento da denúncia, 

para processamento pelo rito relativo aos processos de competência do 

Tribunal do Júri, bem como a citação do denunciado, para apresentar 

resposta a acusação no prazo de 10 (dez) dias, com designação de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão inquiridas 

as tesemunhas arroladas e colhido o interrogatório do Denunciado, sendo, 

posteriormente, pronunciado e, ao final. condenado perante o E. Tribunal 

do Júri.

Despacho: Vistos, etc.Uma vez que restou prejudicada a localização do 

réu, determino sua citação pela via edital, tal como postulado às fls. 109 

pela acusação.Assim, cite-a dos termos da denúncia para responder a 

acusação, por escrito, através de Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, 

podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, sob pena de reclusão. 

Para tanto, expeça-se edital de citação e intimação, na forma do artigo 361 

e seguintes do Código de Processo Penal, com prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, deixando o réu de apresentar resposta escrita ou não constituindo 

advogado nos autos, vistas ao MPE e, após, tornem os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Betina Wollmeister dos 

Santos, digitei.

Tabaporã, 08 de dezembro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 202-18.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson de Mello Mourão, Laercio José 

Werner, Heucione Souza Coimbra, Valdecir Chessa, Admilson Ferreira 

Machado, Adnilson Ferreira Machado, Paulo Ribeiro das Almas, Antonio 

Gomes dos Santos, Roberto Cristiano Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/16505-B

 Impulsiono os presentes autos, para intimação do(s) advogado(s) de 

defesa, para manifestar(em) acerca da manifestação ministerial de fls. 

361.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7647 Nr: 578-82.2006.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armezindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte exequente, ora impugnada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, se manifeste quanto a impugnação apresentada 

pela executada às fls. 182/191, sob pena de preclusão.

II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 1069-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PENIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA, Flávio Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812, Wilson Claudio da Silva Filho - OAB:24278/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes e 

encartado às fls. 163/164, para que surta os efeitos legais, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

4.Providências FinaisNos termos do acordo, eventuais custas 

remanescentes devem ser custeadas pelo requerido, sendo que, os 

honorários advocatícios já foram objeto do acordo.No mais, verificando 

que as partes expressamente renunciaram ao prazo recursal, DETERMINO 

que a Sra. Gestora EXPEÇA ofício à Empresa TURRA ARMAZÉNS GERAIS, 

localizada nesta cidade, informando que a quantia equivalente a 13.107,58 

sacas de milho de 60kg, que se encontra depositada por força da decisão 

interlocutória proferida nestes autos, são de propriedade integral do 

requerente JOÃO PENIANI, qualificado na exordial, podendo este dela 

dispor livremente, sendo que, o saldo remanescente, também atinente ao 

sequestro de fls. 62/76, equivalente a 1.100 sacas de milho de 60kg, são 

de propriedade LUCIANO DA SILVA MOTA e FLÁVIO SILVA MOTA, 

qualificados às fls. 04, podendo estes dela dispor livremente.Sem prejuízo, 

EXPEÇA-SE MANDADO de INTIMAÇÃO da empresa TURRA ARMAZÉNS 

GERAIS, para que, ciente da presente decisão, proceda com a liberação 

do sequestro de fls. 62/76 na forma acima determinada, atentando-se a 

quantidade do produto que assiste a cada uma das partes, ou seja, a 

quantia de 13.107,58 sacas de milho de 60kg, em favor do requerente 

JOÃO PENIANI, e o remanescente em favor dos requeridos LUCIANO DA 

SILVA MOTA e FLÁVIO SILVA MOTA.No mais, comunique-se à Terceira 

Câmara de Direito Privado, órgão julgador colegiado do Agravo de 

Instrumento n.º 1009448-70.2018.8.11.0000 (fls. 131), da composição 

amigável entre as partes, bem como, da presente sentença de 

homologação, da qual as partes expressamente renunciaram ao prazo 

recursal.Por fim, cumpridas as providências alhures, não havendo 

requerimentos pendentes de apreciação, remetam-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24224 Nr: 678-22.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anízio Saturnino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n.º 

678-22.2015.811.0094, código 24224, em que figura como requerente 

Anízio Saturnino da Silva, e requerido o INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que o 
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INSS – Instituto Nacional do Seguro Social figura como executado.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, o exequente 

pleiteou o início da fase de cumprimento de sentença, sendo que, do 

cálculo a parte executada manifestou expressa concordância, razão pela 

qual, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 95/96).

Às fls. 97/98 aportou a notícia de pagamento das RPVs, ao passo que, às 

fls. 99 a parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

depositados.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente, sendo comprovado o pagamento, tem-se 

como imperioso o reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da 

obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução proposta em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

EXPEÇA-SE alvará para liberação do montante depositado nestes autos, 

correspondente a RPV outrora expedida, proceda-se com o levantamento 

em favor da parte exequente.

Ultimada esta providência e uma vez preclusa a fase recursal, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos 

ao ARQUIVO com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23805 Nr: 426-19.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilibaldo João Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n.º 

426-19.2015.811.0094, código 23805, em que figura como requerente 

Vilibaldo João Schneider, e requerido o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que o 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social figura como executado.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, o exequente 

pleiteou o início da fase de cumprimento de sentença, sendo que, do 

cálculo a parte executada manifestou expressa concordância, razão pela 

qual, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 107/108).

Às fls. 109/110 aportou a notícia de pagamento das RPVs, ao passo que, 

às fls. 111 a parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

depositados.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente, sendo comprovado o pagamento, tem-se 

como imperioso o reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da 

obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução proposta em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

EXPEÇA-SE alvará para liberação do montante depositado nestes autos, 

correspondente a RPV outrora expedida, proceda-se com o levantamento 

em favor da parte exequente.

Ultimada esta providência e uma vez preclusa a fase recursal, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos 

ao ARQUIVO com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 1076-37.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdPB, Rosely Teixeira da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos registrados sob n.º 

1076-37.2013.811.0094, código 21711, em que figura como requerente L. 

da P. B., e requerido o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, em que o 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social figura como executado.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, o exequente 

pleiteou o início da fase de cumprimento de sentença, sendo que, do 

cálculo a parte executada manifestou expressa concordância, razão pela 

qual, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV (fls. 175/176).

Às fls. 177/178 aportou a notícia de pagamento das RPVs, ao passo que, 

às fls. 179 a parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores 

depositados.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2. Fundamentação

À evidência, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, a execução se extingue 

quando a obrigação for satisfeita em sua integralidade.

 Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo Diploma Legal, que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Tendo em vista a expedição de competente Requisição de Pequeno Valor 

em favor da parte exequente, sendo comprovado o pagamento, tem-se 

como imperioso o reconhecimento de extinção do feito pela satisfação da 

obrigação.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução proposta em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

nos termos do que dispõe o art. 924, II, do CPC/15.

 4. Disposições Finais

EXPEÇA-SE alvará para liberação do montante depositado nestes autos, 

correspondente a RPV outrora expedida, proceda-se com o levantamento 

em favor da parte exequente.

Ultimada esta providência e uma vez preclusa a fase recursal, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os autos 

ao ARQUIVO com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21670 Nr: 1039-10.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildebrando José Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Regional Maringá - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Manfrin Benatti - 

OAB:12.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BITTENCOURT FERRAZ 
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DE CAMARGO - OAB:OAB/PR 52.665, FERNANDO ROCHA NEVES - 

OAB:OAB/PR 50.183

 Vistos, etc.

 Em atenção ao postulado de fls. 311, verifica-se que a sentença que 

julgou a impugnação transitou em julgado, consoante certidão de fls. 310, 

sendo assim, DEFIRO a liberação dos valores que se encontram 

penhorados nos autos e, DETERMINO a expedição de alvará judicial em 

favor da parte exequente, atentando-se aos dados bancários indicados 

em referido petitório, bem como, aos poderes outorgados à D. Causídica 

peticionante.

Ultimada a aludida providência, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra a condenação a título de honorários fixados 

na sentença que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual 

de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo.

Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21632 Nr: 1003-65.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Correios Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução proposta por Antônio Correios Galvão em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, 

do CPC/15. 4.Disposições FinaisEXPEÇA-SE alvará para liberação do 

montante depositado nestes autos, correspondente a RPV outrora 

expedida, proceda-se com o levantamento em favor da parte 

exequente.Ultimada esta providência e uma vez preclusa a fase recursal, 

não havendo requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os 

autos ao ARQUIVO com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26582 Nr: 115-57.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Lopes dos Santos - 

OAB:24.052, Leonardo Dias Ferreira - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que os quesitos indicados pelo juízo e 

pelas partes não foram integralmente respondidos quando da realização 

da perícia, consoante laudo de fls. 71, que se mostra inconclusivo em 

relação as indagações aventadas nos autos, sendo assim, intime-se o 

perito nomeado por este juízo para que, complemente o laudo 

anteriormente confeccionado, constando as respostas aos quesitos de 

fls. 05/verso, fls. 27/28 e fls. 36.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26064 Nr: 981-02.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Paulo da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONFIRMAR a decisão de fls. 45/46 e, 

assim, CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder 

o benefício de amparo social à pessoa idosa, nos termos do artigo 20 da 

Lei 8.742/93, ao autor FRANCISCO PAULO DA SILVA COSTA, na base de 

um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, com efeitos retroativos à 

data do indeferimento administrativo.(...) Assim em uma análise superficial, 

considerando a de início do beneficio e a data de início do pagamento na 

data da sentença, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21757 Nr: 1122-26.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandileuza da Silva Ceolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, a presente 

execução proposta por Sandileuza da Silva Ceolin e requerido o INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do que dispõe o art. 924, II, 

do CPC/15. 4.Disposições FinaisEXPEÇA-SE alvará para liberação do 

montante depositado nestes autos, correspondente a RPV outrora 

expedida, proceda-se com o levantamento em favor da parte 

exequente.Ultimada esta providência e uma vez preclusa a fase recursal, 

não havendo requerimentos pendentes de deliberação, REMETAM-SE os 

autos ao ARQUIVO com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 1519-12.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilene Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE a Tutela de Urgência pleiteada pela 

parte Requerente, determinando a realização imediata de prova pericial, 

para constatar a incapacidade laborativa da autora e o grau, nomeio como 

Perito Judicial o Ilustre, Dr. Antonio Maro Peña, Médico Clínico Geral, 

podendo ser localizado no Hospital Municipal de Tabaporã. Arbitro os 

honorários periciais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em 

conformidade com a Tabela V da Resolução CJF-RES-2014/00305 de 07 

de outubro de 2014, bem como seja realizado o pagamento destes, 

conforme artigo 29 da mesa resolução. Intimem-se as partes para, 

querendo, indique assistentes técnicos e formule quesitos no prazo de 10 

(dez) dias, devendo encaminhar ao perito os quesitos de fl.13 e, os 

demais indicados pelas partes. O juízo desde já formula os seguintes 

quesitos: 1-Qual a idade atual do (a) autor (a)? 2(...) Comunicada a data, 

intimem-se as partes para que possam acompanhar a realização da 

perícia. Intime-se a parte autora, pessoalmente da data, horário e local da 

perícia, para comparecimento, Com a juntada dos laudos, intimem-se as 

partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. CITE-SE o 

Requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para 

contestar a ação no prazo legal. Com a chegada da contestação, intime-se 

a parte requerente para apresentar impugnação. Após, voltem-se os 

autos novamente conclusos, para outras deliberações. Expeçam-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 946 de 975



necessário. Às providências. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6213 Nr: 1230-36.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Outrossim, defiro o pedido de reprodução das mídias que já constam 

encartadas aos autos na sessão do júri, para tanto, determino a 

disponibilização de aparelho “datashow”, na respectiva sessão. III – Defiro 

a oitiva das testemunhas arroladas pelo MP e, em comum pela defesa, às 

fls. 205 e às fls. 219, respectivamente, para serem ouvidas em plenário 

em caráter de imprescindibilidade. IV - Não havendo mais diligências 

complementares a serem analisadas e, inexistindo vícios a serem 

sanados, declaro o feito preparado para julgamento. Assim, desde já, 

designo a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 22 de 

março de 2019, às 9h, a qual realizar-se-á no plenário da Câmara de 

Vereadores deste Município. V - Intimem-se os senhores jurados, o réu e 

sua defesa, a representante do Ministério Público e as testemunhas 

arroladas. VI - Oficie-se a Câmara Municipal solicitando seja o plenário 

disponibilizado para a data aprazada. VII - Caso necessário, isto é, em se 

tratando de sessão extraordinária, comunique-se o Conselho da 

Magistratura sobre a data designada, nos termos do art. 43 do COJE. VIII - 

Expeça-se o necessário para a realização do julgamento ora designado. 

Intimem-se todos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30706 Nr: 375-03.2018.811.0094

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHHA, EHA, NH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido ministerial de fls. 54/54-verso.

Considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos termos do art. 334, § 1º do 

CPC, DETERMINO que a Secretaria designe data para audiência, de acordo 

com a pauta da Conciliação.

 Ciência ao MP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8603 Nr: 242-10.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do requerente de fls. 163/166, ante o lápso temporal desde 

a elaboração do cálculo de fls. 167/167-verso , proceda-se nova 

atualização dos valores devidos ao exequente e ao seu patrono.

Após, expeçam-se RPV-Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatório.

Após, com o pagamento dos precatórios (RPV), expeçam-se alvará para 

levamentamento do valores devidos.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo onde a parte 

requerente é pessoa idosa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11942 Nr: 677-76.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelino Norberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mara Silvia Rosa Dias - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 122.

Cumpra-se na forma requerida, bem como nos termos da decisão de fl. 

114.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32333 Nr: 1269-76.2018.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Golombievski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão da Sra. Gestora Judiciária de fl. 56.

Oficie-se à Autoridade Policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe se foi instaurado o Inquérito Policial, acerca dos fatos narrados 

nestes autos, bem como em caso negativo, indique a razão pela qual não 

houve a instauração de inquérito.

Após, deê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Após, remetam-se este autos ao arquivo, eis que exauriu sua finalidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 1069-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PENIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA, Flávio Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812, Wilson Claudio da Silva Filho - OAB:24278/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de INTIMAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro" (duas vezes), para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61210 Nr: 3103-09.2017.811.0108

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROZANA PEREIRA CEZAR GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 3103-09.2017.811.0108 – CÓDIGO: 61210

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA C/C 

INTERDIÇÃO PROVISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA SATISFATIVA DE 
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URGÊNCIA

REQUERENTE: ROZANA PEREIRA CEZAR GALVÃO em favor de Leandro 

Pereira Cezar Medrado

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE TAPURAH/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 VISTO.

Conforme manifestação do Município de Tapurah (pp. 41/42) a família não 

foi encontrada para inserção em programa de atendimento psicossocial.

Assim, intime se a parte autora por meio da Defensoria Pública, para 

informar novo endereço e contato telefônico da demandante, de modo a 

efetuar o integral cumprimento da decisão de pp. 21/22.

Sendo Localizado, intime-se o Município de Tapurah-MT para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas agende avaliação psiquiátrica a ser 

realizada com o adolescente Leandro Pereira Cezar Medrado de modo a 

verificar a existência do quadro psiquiátrico alegado (dependência 

química) e eventual necessidade de internação, encaminhando-se após o 

laudo médico.

Caso o adolescente se recuse a comparecer ao local designado para a 

realização da avaliação psiquiátrica, desde já, defiro a utilização de 

recursos coercitivos, em especial, auxilio da policia militar para a 

condução do requerido para a realização da avaliação, devendo ser 

garantida sua integridade física e psíquica.

Por se tratar de interesse de incapaz, vistas ao Ministério Público (art. 178, 

II do CPC).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 06 de dezembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55399 Nr: 2363-85.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:SP 221.386

 Processo n°: 2363-85.2016.811.0108 (Código 55399)

Requerente: Claudimar Silva de Jesus

Requerido: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte requerida para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso o devedor não efetue o pagamento do débito, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de novembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 53758 Nr: 1474-34.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Brocco, Meri Burille

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krause & Krause Ltda - Me., Roberto Antônio 

Krause, Vera Regina Gnoato Krause

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT0010999A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1474-34.2016.811.0108 – CÓDIGO: 53758

AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

Promova-se a imediata expedição de carta precatória para a citação da 

executada Vera Regina, nos termos da certidão de p. 110.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 04 de dezembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101 Nr: 494-10.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARI ROQUE ANDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ORTEGA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 

4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Ana Carolina Belleze Silva - OAB:MT 9.601-B, 

Eduardo Fonseca Villela - OAB:9973

 Processo n°: 494-10.2004.811.0108 (Código 101)

Exequente: Lari Roque Anderle

 Executado: Amilton Ortega Ferreira

 EXECUÇÃO

VISTOS.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o cálculo elaborado pela 

contadoria do juízo, no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 05 de novembro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62069 Nr: 483-87.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTIANE DOS SANTOS, GDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 483-87.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62069

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA

REQUERENTE: MARIA CRISTIANE DOS SANTOS representando os 

interesses da menor Gessiara dos Santos Silva

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

 VISTO.

Em razão ao petitório de p. 82, intime-se a parte autora no endereço 

constante na exordial, para que compareça na Defensoria Pública no 

prazo de 05 (cinco) dias, e informe se houve ou não o cumprimento da 

determinação de pp. 67/69.

Por se tratar de interesse de incapaz, vistas ao Ministério Público (art. 178, 

II do CPC).

Após, torne os autos conclusos.

Cumpra-se às providências necessárias com a URGÊNCIA que o caso 

requer.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 04 de dezembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57141 Nr: 692-90.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre José dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 Processo n°: 692-90.2017.811.0108 (Código 57141)

Embargante: Alexandre José dos Passos

 Embargado: SICREDI

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.30-32), determino que os 

presentes autos sejam desapensados dos autos de código 55424 e 

regularmente apensados aos de código 54057.

 Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61981 Nr: 429-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ORTEGA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI ROQUE ANDERLE, AMILTON ORTEGA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Soleica Fatima de Goes Fermino de Lima - 

OAB:OAB/MT 4049

 (...) Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência 

Judiciária gratuita, por não vislumbrar a necessidade da embargante, forte 

nos documentos que instruem a inicial. Assim, considerando o elevado 

valor da causa, defiro o parcelamento das custas em 06 parcelas 

mensais, na forma do § 6º do art. 98 do CPC. Proceda-se a Sra. Gestora, 

com o envio por e-mail da presente decisão ao departamento de 

arrecadação, informando-os do parcelamento deferido e requisitando 

informações quanto ao procedimento que deverá ser adotado pela 

embargante, intimando-a em seguida para que proceda o recolhimento da 

primeira parcela no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito (art. 290 do CPC).Consigne-se que somente após o 

recolhimento da primeira parcela é que será dado o cumprimento integral 

da decisão proferida à p. 24, certificando-se o necessário pela escrivania. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58517 Nr: 1453-24.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Frizzo Faquinello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:MT0019077A

 Processo n°: 1453-24.2017.811.0108 (Código 58517)

Embargante: Eder Frizzo Faquinello

 Embargado: SICREDI

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Apresentado o comprovante de pagamento das custas processuais, 

recebo os Embargos à Execução para discussão, eis que tempestivos, 

nos termos do Art. 915 do NCPC, consoante certidão de f.24.

Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não 

demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, 

conforme elenca o Art. 919, §1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para, no prazo legal, manifestar sobre os 

presentes embargos, nos termos do Art. 920 do NCPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55424 Nr: 2383-76.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Frizzo Faquinello, Alexandre José dos 

Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742, Carmem Cristina Garbossa - OAB:MT 7389

 AUTOS CÓDIGO 55424

VISTOS.

1. Manifeste-se o embargado acerca dos embargos de declaração de f. 

194/197, no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC.

2. Após, manifeste-se o exequente acerca da petição de f. 198 e 

documentos no prazo de 10 dias.

3. Ato continuo, com ou sem resposta, concluso para deliberação.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30/11/2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19061 Nr: 2093-13.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANDESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOA N.º 2093-13.2006.811.0108 – CÓDIGO: 19061

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a ocorrência de prescrição.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de novembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25789 Nr: 393-26.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Olinto Zambarda Meurer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOA N.º 393-26.2011.811.0108 – CÓDIGO: 25789

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a ocorrência de prescrição.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de novembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15793 Nr: 494-73.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Aparecido Francisco Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO PEDRO DALLAPRIA, Eliane Lucia 

Langaro Dallapria, Pedro Ferronato, Genilda B. G. Ferronato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O, Murilo Castro de Melo - OAB:MT0011449O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 494-73.2005.811.0108 (Código 15793)

Exequente: Vicente Aparecido Francisco Costa

Executados: Jairo Pedro Dallapria e Outros

EXECUÇÃO

VISTOS.

Em atenção à manifestação de f. 172-173, promova-se a secretaria os 

atos de diligência necessários à averbação da penhora.

Certifique-se quanto a intimação e o transcurso do prazo para 

manifestação, da parte executada, especificamente quanto ao auto de 

avaliação do imóvel penhorado (f.167-168).

 Após, conclusos para análise dos demais requerimentos formulados pelo 

exequente (f.172-173).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19039 Nr: 43-77.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hailton Lopes da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOA N.º 43-77.2007.811.0108 – CÓDIGO: 19039

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a ocorrência de prescrição.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de novembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 19478 Nr: 534-84.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Madeiras Tirloni e 

Filhos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOA N.º 534-84.2007.811.0108 – CÓDIGO: 19478

EXECUÇÃO FISCAL

VISTO.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

sobre a ocorrência de prescrição.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de novembro de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 46994 Nr: 2451-94.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2451-94.2014.811.0108 (Código 46994)

Requerente: Município de Tapurah

Requerido: Oi S/A

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

de Oi S/A, objetivando o recebimento do valor de R$ 18.393,85.

No decorrer do procedimento a parte exequente pugnou pela extinção da 

ação, ante o adimplemento do débito (f.27).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento o executado adimpliu integralmente a 

obrigação executada.

Com efeito, julgo extinta a presente execução, nos termos dos artigos 156, 

inciso I do Código Tributário Nacional e 924, II, do Código de Processo 

Civil/2015, vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

Custas pelos executados se houver..

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65920 Nr: 2772-90.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA RODRIGUES DE ARAÚJO LIMA, ZORAIDE 

RODRIGUES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2772-90.2018.811.0108 (Código 65920)

Requerente: Letícia Rodrigues de Araújo Lima e outro.

 Requeridos: Cleidimar Alves Pereira

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Se presente os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO UMA VIA DA MISSIVA COMO 

MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da autenticidade e validade do 

mandado de prisão objeto da presente missava (p 03/verso).

 Efetuada a prisão, informe-se imediatamente ao Juízo deprecante.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/Tapurah/MT, 05 de dezembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito Cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20259 Nr: 1292-63.2007.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti SIA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CAIRO MONTEMEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:OAB/MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B
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 Processo n°: 1292-63.2007.811.0108 (Código 20259)

Requerente: Rodrigo Mischiatti Sia.

Requerido: Carlos Cairo Montemezzo

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Ante de analisar o requerimento de revogação dos benefícios da justiça 

gratuita, intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o inteiro teor 

da petição inclusa (f.364-369), no prazo de dez dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 66844 Nr: 3231-92.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME, CLAUDIO MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCINO ROQUE ORTH - 

OAB:24.905/O, JOSIRENE CANDIDO LONDERO - OAB:51.292, PAULO 

CESAR CERUTTI - OAB:25.202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante de todo o exposto e frente às escassas provas, INDEFIRO o 

pedido de tutelar cautelar.Desde já, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de que 

apresente cópia da matrícula do imóvel atualizada, e os atos constitutivos 

da empresa, sob pena de extinção (art. 321, p. ú., CPC).Em relação ao 

pedido de justiça gratuita, entendo por bem deferir por ora, vez que restou 

devidamente demonstrado na espécie, através do balancete patrimonial 

apresentado (pp. 17/20), que a empresa autora está operando com grave 

dificuldade financeira. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 1551-72.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albari Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karolina Pasko dos Santos 

Fonseca - OAB:23579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1551-72.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63803

REQUERENTE: ALBARI FONSECA

REQUERIDA: UNIÃO FEDERAL

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 57, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que a causídica do autor possui procuração nos autos 

(p. 20) e não houve a angularização da relação processual, pela 

inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas processuais, eis que já devidamente recolhidas (pp. 22).

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de novembro de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 55260 Nr: 2286-76.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na petição 

inicial, para o fim de: a) DECRETAR o divórcio do casal Raimundo Wagner 

Nascimento Cruz e Patricia da Silva, ‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da 

CRFB/88, alterado pela Emenda Constitucional de n.º 66/2010; b) 

HOMOLOGAR o acordo firmado entre as partes litigantes; c) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o mérito do 

processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65047 Nr: 2317-28.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dannilo Hiago Roque dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 (...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado pela defesa do acusado Dannilo Hiago Roque dos 

Santos.Intime-se a acusação para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

certidão inclusa (f.182), especificamente quanto a ausência de localização 

da testemunha Francisca Rafaela Almeida.Intime-se o Ministério Público, o 

acusado e a Defesa.Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

mandado/ofício/carta precatória.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 07 de 

dezembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 54964 Nr: 2135-13.2016.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecsandro Bau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 (...) Como o embargante não apresentou planilha de cálculo demonstrando 

a quantia devida - e paga - e os valores supostamente cobrados a maior, 

a rejeição dos embargos é medida que se impõe. RECURSO 

DESPROVIDO.” TJRS - Apelação Cível Nº 70064831274, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator(a): Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 29/05/2015.Desse modo, indefiro o pedido de 

suspensão, tendo em vista a ausência de preenchimento dos 

requisitos.Cumpra-se integralmente a decisão de pp. 107.Intime-se. Ás 

providências necessárias.Lucas do Rio Verde/MT, 07 de dezembro de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-21.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GOMES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON ORTEGA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010017-21.2015.8.11.0108. REQUERENTE: NADIR GOMES MORAIS 

REQUERIDO: AMILTON ORTEGA Vistos. Primeiramente, intime-se a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos planilha de 

débito atualizada. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme 

calculo apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 

1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o 

valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo 

cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 24 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-52.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA CAMACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

8010196-52.2015.8.11.0108. REQUERENTE: OSMAR PEREIRA CAMACHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se o requerido para se manifestar 

acerca da petição de id. 10949155, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 25 de 

julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-18.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE ZIMMI (REQUERIDO)

JOCELEIA ZANELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000049-18.2017.8.11.0108. REQUERENTE: LUIS CARLOS MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: CLODOALDO JOSE ZIMMI, JOCELEIA ZANELLA 

Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia dos documentos pessoais, 

bem como do contrato, uma vez que tais documentos estão ilegíveis, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 25 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000176-19.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI JUNIOR (REQUERENTE)

ARIELLA MARTINELLI (REQUERENTE)

DANIELA BASSO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARCIO ADRIANO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SACHELLI BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - PR78162 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SENEDESI NETO (REQUERIDO)

MARCELA ALMEIDA SENEDESI DE RESENDE COSTA (REQUERIDO)

JOSE SENEDESI DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

BARBARA ALMEIDA SENEDESI BELLETTINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PATRICIA SENEDESE DE PAULI (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANE SENEDESE DE PAULI ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO VALERIO ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRASIL SENEDESI DE PAULI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000176-19.2018.8.11.0108. REQUERENTE: ANTONIO MARTINELLI, MARIA 

CASSIA COUTO MARTINELLI, ANTONIO MARTINELLI JUNIOR, ARIELLA 

MARTINELLI, DANIELA BASSO MARTINELLI, MARCIO ADRIANO 

MARTINELLI REQUERIDO: BARBARA ALMEIDA SENEDESI BELLETTINI, 

JOSE SENEDESI NETO, MARCELA ALMEIDA SENEDESI DE RESENDE 

COSTA, JOSE SENEDESI DE OLIVEIRA JUNIOR Visto etc., Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de 

Tutela. In casu, há manifesta incompetência deste juízo, pois o valor da 

causa extrapola os limites fixados pelo art. 3º, inciso I, da lei 9099/95, de 

40 (quarenta) salários mínimos, uma vez que a ação tem por objeto o valor 

de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ou seja, bem acima do valor 

estipulado por lei. Isto posto, julgo extinto o processo, nos termos dos art.

(s) 3º, inciso I, 51, inciso II, todos da Lei 9099/95. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive–se com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT para Tapurah - MT, 20 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-61.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010122-61.2016.811.0108. Autor: Atual Comércio 

de Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME. Réu: Josieli 

Aparecida dos Santos. Vistos etc. Dispenso o relatório a teor do disposto 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança 

que Atual Comércio de Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA 

ME move em desfavor de Josieli Aparecida dos Santos. De acordo com o 

disposto no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo quando: “III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu andamento ao feito, 

certidão de id. 11853268, embora devidamente intimada, conforme id 

5646211. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. 

Tapurah/MT, 28 de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-78.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELENICE SONIA ARAUJO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010095-78.2016.8.11.0108. REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: ELENICE SONIA ARAUJO RIBEIRO Vistos etc. 

Dispenso o relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que Atual Comércio de 

Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME move em desfavor 

de Elenice Sônia Araújo Ribeiro. De acordo com o disposto no artigo 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No presente caso, 

a autora não deu andamento ao feito (id. 11848895), embora devidamente 

intimado, conforme id 5645865. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, 

inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, 

da Lei n. 9.099). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as 

providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 de julho de 2018. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-38.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DE MOURA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010227-38.2016.811.0108. Autor: L. T. Specht 

Telecomunicações ME. Réu: Karina de Moura. Vistos etc. Dispenso o 

relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança que L. T. Specht Telecomunicações ME 

move em desfavor de Karina de Moura. De acordo com o disposto no 

artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No 

presente caso, a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 

11861407, embora devidamente intimada, conforme id 5647365. Ante ao 

exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 

remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 

de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-47.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010110-47.2016.8.11.0108. REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: ADILSON CARDOSO DA SILVA Vistos etc. 

Dispenso o relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que Atual Comércio de 

Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME move em desfavor 

de Adilson Cardoso da Silva. De acordo com o disposto no artigo 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No presente caso, 

a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 11850351, embora 

devidamente intimada, conforme id 564605. Ante ao exposto, julgo extinto 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 remeto os autos 

para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 de julho de 

2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-54.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGAO & ARAGAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010116-54.2016.8.11.0108. REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - ME REQUERIDO: ARAGAO & ARAGAO LTDA - ME Vistos etc. 

Dispenso o relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que Atual Comércio de 

Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME move em desfavor 

de Aragão & Aragão LTDA ME. De acordo com o disposto no artigo 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No presente caso, 

a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 11850602, embora 

devidamente intimada, conforme id 5646121. Ante ao exposto, julgo extinto 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 remeto os autos 

para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 de julho de 

2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-33.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELESTA DE SOUZA FLECK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010098-33.2016.8.11.0108. REQUERENTE: ATUAL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
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LTDA - ME REQUERIDO: SELESTA DE SOUZA FLECK Vistos etc. Dispenso 

o relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança que Atual Comércio de Suprimentos e 

Equipamentos de Informática LTDA ME move em desfavor de Selesta de 

Souza Fleck. De acordo com o disposto no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo quando: “III – por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu 

andamento ao feito, certidão de id. 11849104), embora devidamente 

intimada, conforme id 5645913. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, 

inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, 

da Lei n. 9.099). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as 

providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 de julho de 2018. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-17.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIEL LEMES KUKUI (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010209-17.2016.811.0108. Autor: Atual Comércio 

de Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME. Réu: Iriel Lemes 

Kukui. Vistos etc. Dispenso o relatório a teor do disposto no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que Atual 

Comércio de Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME move 

em desfavor de Iriel Lemes Kukui. De acordo com o disposto no artigo 485, 

inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No presente caso, 

a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 11861029, embora 

devidamente intimada, conforme id 5647044. Ante ao exposto, julgo extinto 

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no que dispõe o 

artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 remeto os autos 

para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 de julho de 

2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-69.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010212-69.2016.811.0108. Autor: Atual Comércio 

de Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME. Réu: Reginaldo 

da Silva Oliveira. Vistos etc. Dispenso o relatório a teor do disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que 

Atual Comércio de Suprimentos e Equipamentos de Informática LTDA ME 

move em desfavor de Reginaldo da Silva Oliveira. De acordo com o 

disposto no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo quando: “III – por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu andamento ao feito, 

certidão de id. 11861293, embora devidamente intimada, conforme id 

5647111. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. 

Tapurah/MT, 28 de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-83.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIA MARIA DA CRUZ CALAO 03209763194 (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010224-83.2016.811.0108. Autor: L. T. Specht 

Telecomunicações ME. Réu: Tassia Maria da Cruz Calao. Vistos etc. 

Dispenso o relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que L. T. Specht 

Telecomunicações ME move em desfavor de Tassia Maria da Cruz Calao. 

De acordo com o disposto no artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo quando: “III – por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu andamento ao 

feito, certidão de id. 11861336, embora devidamente intimada, conforme id 

5647329. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. 

Tapurah/MT, 28 de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-73.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR S. B. VARGAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA REZENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010009-73.2017.811.0108. Autor: Ivanir S. B. 

Vargas ME. Réu: Luciana Rezende de Souza. Vistos etc. Dispenso o 

relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança que Ivanir S. B. Vargas ME move em 

desfavor de Luciana Rezende de Souza. De acordo com o disposto no 

artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No 

presente caso, a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 

11904533, embora devidamente intimada, conforme id 5648029. Ante ao 

exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 

remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 30 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 954 de 975



de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-53.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MAURICIO GOMES (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010226-53.2016.811.0108. Autor: L. T. Specht 

Telecomunicações ME. Réu: André Mauricio Gomes. Vistos etc. Dispenso 

o relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança que L. T. Specht Telecomunicações ME 

move em desfavor de André Mauricio Gomes. De acordo com o disposto 

no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No 

presente caso, a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 

11861371, embora devidamente intimada, conforme id 5647368. Ante ao 

exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 

remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 

de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-75.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA BORGES (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010231-75.2016.811.0108. Autor: L. T. Specht 

Telecomunicações ME. Réu: Vania da Silva Borges. Vistos etc. Dispenso o 

relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança que L. T. Specht Telecomunicações ME 

move em desfavor de Vania da Silva Borges. De acordo com o disposto 

no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No 

presente caso, a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 

11861462, embora devidamente intimada, conforme id 5647451. Ante ao 

exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 

remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 28 

de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-28.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR S. B. VARGAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010012-28.2017.811.0108. Autor: Ivanir S. B. 

Vargas ME. Réu: Reginaldo Correa da Silva. Vistos etc. Dispenso o 

relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança que Ivanir S. B. Vargas ME move em 

desfavor de Reginaldo Correa da Silva. De acordo com o disposto no 

artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, extingue-se o 

processo quando: “III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”; No 

presente caso, a autora não deu andamento ao feito, certidão de id. 

119047704, embora devidamente intimada, conforme id 5648088. Ante ao 

exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 

remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. Tapurah/MT, 30 

de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-95.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR S. B. VARGAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010014-95.2017.811.0108. Autor: Ivanir S. B. 

Vargas ME. Réu: Tais Alves dos Santos. Vistos etc. Dispenso o relatório a 

teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação 

de Cobrança que Ivanir S. B. Vargas ME move em desfavor de Tais Alves 

dos Santos. De acordo com o disposto no artigo 485, inciso III do Novo 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo quando: “III – por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu 

andamento ao feito, certidão de id. 11904806, embora devidamente 

intimada, conforme id 5648091. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, 

inciso III, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, 

da Lei n. 9.099). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as 

providências cabíveis. Tapurah/MT, 30 de julho de 2018. Fábia Cristina 

Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) 

Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-09.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA KONZEN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDIR PICCOLI (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010087-09.2013.811.0108. Autor: Nilva Konzen 

ME. Réu: Neudir Piccoli. Vistos etc. Dispenso o relatório a teor do disposto 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança 

que Nilva Konzen ME move em desfavor de Neudir Piccoli. De acordo com 

o disposto no artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo quando: “III – por não promover os atos e as 
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diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu andamento ao feito, 

certidão de id. 12003458, embora devidamente intimada, conforme id 

56552764. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. 

Tapurah/MT, 30 de julho de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-51.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR S. B. VARGAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MARQUES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010004-88.2017.811.0108. Autor: Ivanir S. B. Vargas. Réu: Adriano 

Marques Barbosa. Vistos etc. Dispenso o relatório a teor do disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que 

Ivanir S. B. Vargas move em desfavor de Adriano Marques Barbosa. De 

acordo com o disposto no artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo quando: “III – por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu andamento ao 

feito, certidão de id. 13091779, embora devidamente intimada, conforme id 

5753136. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. 

Tapurah/MT, 08 de agosto de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 14 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000293-44.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO OLIVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEVI PEDRO MASSONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000293-44.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: BRAULINO OLIVEIRA GOMES 

EXECUTADO: GEVI PEDRO MASSONI Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal 

pretensão, com fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo 

que julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, 

bem como do Enunciado 90 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 14 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010238-67.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO A KRAUSE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010238-67.2016.8.11.0108. EXEQUENTE: TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERROS LTDA - ME EXECUTADO: ROBERTO A KRAUSE - ME Vistos. 

Rejeito o pedido de citação por edital, ante a impossibilidade no âmbito dos 

Juizados Especiais. INTIME-SE parte autora para que informe no prazo de 

10 dias novo endereço para citação da parte contrária, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Tapurah-MT, 14 de agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-53.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GLAUCIA GOERGEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1000122-53.2018.8.11.0108. REQUERENTE: GBS AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME REQUERIDO: ANA GLAUCIA GOERGEN Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. TAPURAH, 15 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-81.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA DUARTE SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDES ISIDORIO MORESCHI OAB - MT0022544A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA BATISTA DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010250-81.2016.8.11.0108. REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

DUARTE SONAQUE REQUERIDO: ILZA BATISTA DE ASSUNCAO Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 15 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-91.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L.T. SPECHT TELECOMUNICACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OSMILDA FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 8010217-91.2016.811.0108. Autor: L. T. Specht 

Telecomunicações ME. Réu: Osmilda Fátima dos Santos Almeida. Vistos 

etc. Dispenso o relatório a teor do disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Trata-se de Ação de Cobrança que L. T. Specht 

Telecomunicações ME move em desfavor de Osmilda Fátima dos Santos 

Almeida. De acordo com o disposto no artigo 485, inciso III do Novo Código 

de Processo Civil, extingue-se o processo quando: “III – por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias”; No presente caso, a autora não deu andamento 

ao feito, certidão de id. 13091558, embora devidamente intimada, conforme 

id 5753122. Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do NCPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 remeto os autos para a MM.ª Juíza de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Tapurah/MT, para as providências cabíveis. 

Tapurah/MT, 08 de agosto de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 15 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-32.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ KOVALSKI DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECATRAN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000061-32.2017.811.0108. Autor: Luiz Kovalski da 

Cruz. Réu: Mecatran Prestadora de Serviços LTDA EPP. Vistos etc, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por Luiz Kovalski da Cruz em desfavor de Mecatran 

Prestadora de Serviços LTDA EPP. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a extinção do 

processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. Isto porque em 

análise detida dos autos foi possível verificar a complexidade da causa, 

mormente porque a lide trata serviço de mecânica em parte interna do 

motor do caminhão do autor, para a qual é extremamente necessária uma 

perícia para análise dos fatos alegados pela parte reclamante - reparo no 

diferencial do caminhão do autor - e rebatidos pela parte reclamada – 

alegação de que o problema foi causado pelo óleo lubrificante utilizado 

pelo autor- em especial diante do Relatório de Inspeção e Devolução de 

Análise – LAUDO juntado pelo autor no id. 72699885 a fim de que não haja 

prejuízo para nenhuma das partes, observando a ampla defesa e o 

contraditório. A causa em exame ostenta complexidade em razão da 

prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, 

expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal 

que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante 

determina a norma inserta no artigo 2.º da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido: 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA COMPLEXA. CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO DE MENOR 

COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DECRETADA DE OFÍCIO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. (Recurso Cível Nº 71004599437, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, 

Julgado em 30/01/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004599437 RS , 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 30/01/2014, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/02/2014) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte autora, a 

qual poderá socorrer-se das vias ordinárias. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, julgo extinto o 

processo, o que faço sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e, se 

for o caso, posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Tapurah/MT 20 de agosto de 2018. Fábia Cristina Walter Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Tapurah-MT, 20 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-62.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FONSECA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH PROCESSO PJE Nº: 

1000253-62.2017.8.11.0108 RECLAMANTE: REQUERENTE: JANETE 

FONSECA RIBEIRO RECLAMADO: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido 

de danos morais, este é procedente. O dano moral ocorre na modalidade 

in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se 

houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 
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uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistentes 

os débitos discutidos nos montantes de R$ 213,42; R$ 136,17 e R$ 

169,92, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de 

juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sentença publicada 

no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. JÉSSICA 

FLÁVIA SÃO PEDRO DE LARA Juíza Leiga – Matrícula TJMT 26.049 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-09.2015.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BV VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILMAG BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 8010076-09.2015.811.0108 Autor: BV Vidraçaria e 

Marmoraria LTDA ME. Réu: Brasilmag Brasil Mármores e Granitos LTDA. 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso dos autos não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, sem dilação probatória vez que os documentos juntados são 

suficientes para a prolação de sentença. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ou 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Protesto c/c Antecipação de 

Tutela com o fim de Cancelamento de Protesto de Título c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por BV Vidraçaria e Marmoraria LTDA ME em 

desfavor de Brasilmag Brasil Mármores e Granitos LTDA. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito e, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

autora requer indenização por danos morais vez que em data de 

16.1.2015 adquiriu da empresa ré 5 (cinco) chapas de granito, 

combinando o pagamento de forma parcelada com vencimento das 

parcelas iniciando em 15.2.2015, 17.3.2015, 16.4.2015 e 16.5.2015. 

Quando da entrega dos produtos verificou constar irregularidades nos 

mesmos e recebeu um desconto de 20% (vinte por cento) no valor total da 

compra e em data de 10.3.2015 efetuou o pagamento das duas primeiras 

parcelas mediante depósito bancário no valor de R$ 2.301,06 (dois mil 

trezentos e um reais e seis centavos). Que no dia 8.4.2015 ao tentar 

efetuar outra compra tomou conhecimento de que seu nome ainda estava 

protestado. Analisando a certidão de protesto nº 101379-0 constante no 

id. 5642688 verifico que o protesto do título inadimplido foi registrado em 

2.3.2015, e a dívida vencida em 15.2.2015, portanto, antes do pagamento 

da dívida que ocorreu, conforme comprovante trazido pela própria autora, 

em 10.3.2015. Assim, o protesto foi legítimo, pois efetivado antes do seu 

pagamento. A parte ré confirma o acordo firmado entre as partes, com a 

ressalva de que as custas cartorárias seriam arcadas pela autora. Alegou 

ainda que somente exerceu regularmente seu direito ao protestar a ré que 

deixou de quitar a dívida quando do seu vencimento. E finalizou 

argumentando que em momento algum se negou em fornecer a carta de 

anuência. Com relação a manutenção do protesto até a data de 8.4.2015 

verifica que a modalidade de negativação se deu via protesto em cartório 

no qual a baixa do protesto é de responsabilidade do protestado, no caso 

a autora, que não logrou êxito em demonstrar que sequer solicitou a carta 

de anuência para providenciar a baixa no protesto, ou que seu pedido de 

emissão de carta de anuência tenha sido pela autora negado ou protelado, 

não devendo ser considerado este indevido. A baixa, neste caso, é ônus 

do protestado, no caso a autora, a qual deve adotar as providências 

administrativas junto ao serviço notarial para retirar o registro, a propósito: 

EMENTA - EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Agindo o credor em exercício regular do direito, 

o cancelamento do protesto de título, após a quitação da dívida, recai 

sobre o devedor, descabida a indenização por danos morais. (TJ-MG - EI: 

10024077868149002 MG , Relator: José Affonso da Costa Côrtes, Data de 

Julgamento: 07/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 13/03/2013) Assim, na hipótese dos autos, não há 

conduta que possa ser tida como caracterizadora do dever de indenizar, 

vez que não se demonstra em momento algum, por parte da ré a negativa 

no fornecimento dos documentos necessários para a baixa do título 

protestado. Ademais a autora não logrou êxito em demonstrar que houve 

de sua parte solicitação dos documentos competentes para a baixa do 

protesto. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida no id. 5642703. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos 

a M.M.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 05 de setembro de 2018. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 

de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-02.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON DA SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000257-02.2017.8.11.0108. REQUERENTE: EDINELSON DA SILVA 

CAVALCANTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Analisando 

os autos, observo que a parte reclamante não juntou comprovante de 

negativação no SPC/SERASA, documento que é imprescindível para 

resolução da controvérsia. Posto isso, DETERMINO que a parte autora 

deve apresente, em 10 dias, o devido extrato atualizado da negativação 

objeto da ação, que deve ser consultada pessoalmente pela autora. 

Intime-se. Cumpra-se. TAPURAH, 12 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-31.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CORDEIRO TALARIDI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARIA INEZ FRIZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO(A))

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo nº: 80100027-31.201.811.0108. Autor: Vivian 

Cordeiro Talaride. Réu: Maria Inês Frizzo e Liberty Seguros S/A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

de Liminar c/c Indenização por Danos Morais proposta por Vivian Cordeiro 

Talaride em desfavor de Maria Inês Frizzo e Liberty Seguros S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Inicialmente, deixo de 

acolher a preliminar de carência da ação arguida pela 2ª ré Liberty 

Seguros S/A por ter autora recebido seu veículo em data de 16.3.2016, 

vez que o pedido feito pela autora não foi somente em relação à 

disponibilização de veículo reserva, mas também, consta pedido de 

indenização por danos morais pela situação vivida pela mesma, conforme 

exposto na ação, portanto, não há que se falar em carência de ação. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil/2015, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

cerne da questão está no tempo que a autora permaneceu sem seu 

veículo automotor após acidente automobilístico causado pela ré Maria 

Inês Frizzo que por sua vez possuía, a época do acidente, cobertura 

securitária da ré Liberty Seguros S/A. Consta nos autos que o acidente 

ocorreu em data de 30.11.2014 e o veículo da autora somente foi 

devolvido em data de 16.3.2016, passados mais de 3 meses e meio do 

ocorrido, embora seja um carro popular, um Fiat Palio 2013, não havendo 

justificativa plausível para a demora na chegada das peças para o 

conserto do veículo, uma vez que o veículo da ré Maria Inês Frizzo 

ocorreu em um período muito menor, cerca de 30 (trinta) dias, mesmo não 

sendo um carro popular, corolla. Ademais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte autora ao permanecer por longo período sem 

seu veículo, além dos afazeres do dia-a-dia, como levar sua filha menor a 

escola, compras em supermercado etc, temos que a autor enfrentou 

doença considerada grave no mesmo período além de prejudicá-la em seu 

trabalho, pois é lojista e a falta de seu veículo lhe prejudicou no trabalho 

diário, além é claro, do principal motivo, que foi a demora na entrega do 

veículo consertado e o caráter punitivo-pedagógico aplicado às rés, que 

poderiam ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos, restando inequívoca a obrigação de reparar o 

dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar de forma solidária as partes rés ao pagamento à parte autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Tapura/MT 05 de setembro de 2018. Fábia Cristina Walter 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-63.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH PROCESSO PJE Nº: 

1000240-63.2017.8.11.0108 RECLAMANTE: REQUERENTE: BENEDITA 

CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO RECLAMADO: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. Julgo o mérito. Compulsando os autos verifica-se que a 

empresa requerida não acostou nos autos qualquer documento assinado 

pela autora, gravação telefônica demonstrando a contratação ou 

renegociação de débitos, tampouco cópias dos documentos pessoais do 

autor fornecidas por ocasião da celebração do contrato que originou o 

débito. Assim, insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da 

parte promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito alegado na inicial, o que não feito. Ademais, o risco 

por realizar referida negociação (sem a conferência de documentos 

pessoais) deve ser suportado única e exclusivamente pela empresa 

fornecedora de serviços. Sendo, portanto, sua responsabilidade, objetiva 

(artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido 

de danos morais, este é procedente. O dano moral ocorre na modalidade 

in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se 

houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039311/12/2018 Página 959 de 975



observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

considerando a fundamentação delineada e, ainda, pelo fato de que o 

autor promove ação indenizatória por fato análogo em face da ré Claro 

S.A. sob o nº. 1000262-24.2017.8.11.0108, em trâmite neste Juizado 

Especial, tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a 

quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora 

de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – 

Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Jéssica Flávia São 

Pedro de Lara Juíza Leiga - Matrícula TJMT 26.049 Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-24.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH PROCESSO PJE Nº: 

1000262-24.2017.8.11.0108 RECLAMANTE: REQUERENTE: BENEDITA 

CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO RECLAMADO: REQUERIDO: CLARO TV 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. De início, rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 

9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que a 

mesma possuía o contrato Claro TV nº 021/06412424-0, inscrito no 

SPC/SERASA, tendo usufruído dos serviços de telefonia no período da 

fatura inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que a 

contratação ocorreu desde o ano de 2012 e apenas foi cancelado por 

inadimplência. Além disso, verifica-se que a fatura inscrita no órgão de 

proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem a respectiva baixa 

em razão de inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram 

suspensos pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte 

autora, e assim, consequentemente, foi a parte promovente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Registre-se que o autor, durante a vigência 

do contrato realizou diversos pagamentos mensais à ré, afastando a 

hipótese de fraude na contratação. Ainda, a ré sequer impugnou as 

provas juntadas pela requerida. Portanto, a parte reclamada agiu em 

exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a 

contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar 

em inexistência do débito e indenização por dano moral. Por fim, não 

vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma 

que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto à ao valor discutido e não quitado de R$ 

185,18. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 185,18, quantia 

que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Tapurah/MT, 06 de setembro de 2018. 

Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga - Matrícula TJ/MT 30.883 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000129-45.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE KONZER MACCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, TABELIONATO, 

REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E PROTESTOS. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000129-45.2018.811.0108. Autor: Luciene Konzer 

Maccari. Réu: 2º Ofício Extrajudicial de Nova Xavantina. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Restauração de Registro Civil proposta por Luciene 

Konzer Maccari em desfavor do 2º Ofício Extrajudicial de Nova Xavantina. 

A parte autora requereu a desistência da ação conforme petição 

constante no id. 14280978. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, homologo o pedido de 

desistência da ação, e, em consequência, julgo extinto o processo sem 

análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil/2015. Intime-se. Cumpra-se. Publicado no PJe. Submeto os 

autos à MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 04 de setembro de 2018. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 

de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65438 Nr: 1250-97.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LUIZ RIZZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial n° 1250-97.2018.811.0085 (Código 

65438) Vistos.CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, a parte executada.A penhora recairá sobre 

eventuais bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.Recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor Oficial 

de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se tratar de bem de 

família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge (artigo 842 do 

CPC/2015). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830 do CPC).Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida.CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 422-43.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA RODHE, ADOLFO HENRIQUE 

RODHE, CÁTIA RODHE TRAVERSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:OAB/MT 

Nº19418

 Processo nº: 422-43.2014.811.0085 (Código 53276)

Réu: Guilherme Rodhe, Adolfo Henrique Rodhe e Cátia Rodhe Traversini

Vistos.

Levando-se em consideração que a acusação apresentou MEMORIAIS 

ESCRITOS às fls. 134/144, INTIME-SE, novamente, os acusados Guilherme 

Rodhe, Adolfo Henrique Rodhe e Cátia Rodhe Traversini, por seus 

advogados para apresentarem alegações finais, no prazo legal.

Transcorrido in albis o prazo sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE pessoalmente os acusados para constituírem novo advogado, 

ou, informando não haver condições para tal, manifestem-se desejo de se 

verem patrocinado por um advogado dativo, devendo o Sr. Meirinho 

CERTIFICAR.

 Em caso de nova inércia COMUNIQUE a OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil) acerca do abandono de causa (art. 34, inciso XI, Lei n. 8.906/1994) 

praticado pelos causídicos dos acusados Guilherme Rodhe, Adolfo 

Henrique Rodhe e Cátia Rodhe Traversini, para tomar as providências que 

entender cabível.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56041 Nr: 755-58.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA ALCANTÂRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

no que tange ao pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra RONALDO DE ALMEIDA ANCANTRA de 

ressarcimento de danos ao erário, com fulcro no art. 485, inc. VI, do 

Código de Processo Civil; e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

remanescente de condenação à indenização por dano moral coletivo, nos 

termos do artigo 487, I do CPC.Custas e despesas processuais na forma 

da Lei, observando-se o disposto no art. 18, da Lei de Ação Civil 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61951 Nr: 979-25.2017.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO FRIGHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO FRIGHETTO - 

OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:OAB/SP 341115

 Processo nº: 979-25.2017.811.0085 (Código 61951)

Requerente: Tiago Frighetto

Requerido: João Pereira de Souza

Vistos.

Na toada da decisão que desproveu o recurso (fls. 139/144-v), bem como 

revogou a decisão concessiva de liminar às fls. 55/56-v, DETERMINO à 

Serventia do juízo para que expeça-se o competente CONTRAMANDADO 

de reintegração de posse, devendo ser restabelecido o status quo.

CERTIFIQUE-SE a tempestividade da contestação aportada às fls. 78/130.

 No mais, considerando a determinação da realização de audiência de 

instrução às fls. 144/144-v, DETERMINO a intimação da parte requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol de testemunhas a 

serem ouvidas em juízo, bem como a intimação das partes para 

apresentarem os pontos controvertidos da presente ação.

Sem prejuízo, DESIGNO a audiência de instrução para a data de 12 de 

março de 2019, às 13h30min, face a ausência de data anterior na pauta.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 197-23.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Miguel Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:OAB/MT 16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n° 197-23.2014.811.0085 (Código 52994)

Requerente: Silvio Miguel Barbosa

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE SEGURADO ESPECIAL – AGRICULTOR E BÓIA-FRIA c/c 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por SILVIO MIGUEL BARBOSA 

em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte autora, apesar de regularmente intimada, deixou de recolher as 

custas processuais, permanecendo inerte desde 07.12.2016, conforme 

ementa de fls. 155/156.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Conforme pode ser verificado, a parte deixou de cumprir providências 

indispensáveis para o prosseguimento do feito, estando o mesmo 

paralisado desde o ano de 2016, no julgamento do agravo de instrumento 

interposto às fls. 137/152.

 Com efeito, diante do descaso da parte autora, não resta alternativa a 

este juízo a não ser extinguir a presente ação.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do Código de Processo Civil e por consequência DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, após as formalidades e baixas devidas, 

arquivem-se os autos.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55928 Nr: 701-92.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMAR DA SILVA MOREIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELINO FELIZARDO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MAIARA 

ANDRIOLI - OAB:OAB/MT 20458

 Processo nº: 701.92.2015.811.0085 (Código 55928)

Exequente: Ronimar da Silva Moreira Camargo

Executado: Joscelino Felizardo de Camargo

Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 31/33 no tocante a expedição de 

mandado de prisão civil em face do executado Joscelino Felizardo de 

Camargo, eis que tal medida extrema poderá ser somente decretada ante 

o esgotamento de todos os meios ao alcance do julgador, para compelir o 

alimentante a tornar efetivo o pagamento da pensão alimentícia.

Sendo assim, compulsando detidamente os autos, verifica-se que não foi 

realizada a audiência conciliatória entre as partes, ao passo que 

DETERMINO a designação da referida audiência, conforme a pauta da 

conciliadora deste juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53185 Nr: 360-03.2014.811.0085

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO NOGUEIRA, SELMA DA 

SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:OAB/MT 3596-A

 Autos n° 360-03.2014.811.0085 (Código 53185)

Requerente: Gilberto Rodrigues Soares

 Requerido: Marcio Aparecido Nogueira e Selma da Silva Andrade

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO RURAL c/c RESCISÃO DE CONTRATO 

proposta por GILBERTO RODRIGUES SOARES, em face de MARCIO 

APARECIDO NOGUEIRA e SELMA DA SILVA ANDRADE, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em solenidade realizada em 11.05.2017 (fl. 152), as partes informaram a 

composição extrajudicial entre elas realizada.

Os autos foram suspensos até a data de 31.01.2018.

 A parte autora devidamente intimada transcorreu o prazo in albis para 

manifestação, conforme certidão de fl. 154.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fl. 152, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pro rata, se houver.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 723-58.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Ante o exposto, e em consonância com as provas que dos autos 

constam com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o acusado GILBERTO DE CARVALHO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções artigo 125 

c/c artigo 14, II ambos do Código Penal, determinando que seja ele 

submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca.Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, 

poderá aguardar o julgamento na mesma condição (artigo 413, § 3º do 

CPP).Intime-se pessoalmente o acusado da presente decisão de 

pronúncia, tudo de conformidade com o que preceitua o artigo 420, inciso 

I, do Código de Processo Penal.Intimem-se a defesa e a 

acusação.Operada a preclusão pro judicato, intimem-se o Ministério 

Público e o advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol 

de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência 

(CPP, art. 422).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Terra Nova 

do Norte, 06 de novembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64932 Nr: 1010-11.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pleito de dispensa da audiência de conciliação, INDEFIRO, 

tendo em vista o teor da Súmula 61 da ENFAM.“Somente a recusa 

expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de 

conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, não sendo a 

manifestação de desinteresse externada por uma das partes justificativa 

para afastar a multa de que trata o art. 334, § 8º.”Designe-se audiência de 

conciliação conforme pauta do conciliador (a) deste juízo.Cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334), 

valendo como termo inicial do prazo para a contestação a data do 

protocolo da manifestação do seu desinteresse, ficando desde já 

determinado o cancelamento da solenidade.Consigne-se no mandado que, 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39833 Nr: 907-48.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANTONIO GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) De rigor, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, em decorrência da pena virtualmente a ser aplicada no 

presente caso.Posto isto, em razão da falta de interesse processual, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado TIAGO ANTONIO GOMES 

DE ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito 

capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I, da 

Lei 11.340/06.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Ante o teor do Ofício Circular n.º 336/2018-CSC-CGJ, promovendo a 

campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara cumpra com as determinações supramencionadas com a maior 

brevidade possível.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56299 Nr: 866-42.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEILTON EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Ante o exposto, em não havendo provas suficientes da suposta prática 

delitiva, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, constante 

na denúncia de fls. 04/06, ABSOLVENDO o acusado NEILTON EDUARDO 

DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, da imputação a ele 

endereçada na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, 

do Código de Processo Penal.Isento de custas processuais.Comunique-se 

ao Cartório Distribuidor desta comarca, na forma da CNGC.P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, comunique-se aos Institutos 

de Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio 

o procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, nos termos do artigo 1.453, Seção 16, da 

CNGC.Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações de praxe.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Terra 

Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14697 Nr: 208-38.2003.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIB SALOMÃO, MARIA ALVES SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - OAB:3036-MT, 

LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT, VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:5671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 208-38.2003.811.0085 (Código 14697)

Requerente: João Alves de Souza

Requerido: Abib Salomão e Maria Alves Salomão

Vistos.

Em que pese o pedido da parte autora de fls. 151/151-v, verifica-se que o 

juízo da comarca de Sinop encaminhou as informações de fls. 145/145-v 

no tocante aos autos da ação de exceção de incompetência.

Sendo assim, considerando a informação de que aqueles autos 

encontram-se arquivados ante a ausência de interesse processual, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 No mais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

autora constituiu novo advogado nos autos (fl. 130), ao passo que consta 

como peticionante o douto causídico Valmir Fogaça dos Santos.

 DETERMINO a intimação pessoal do requerente para que informe ao 

Oficial de Justiça qual advogado encontra-se representando-o nos autos, 

haja vista não haver renúncia nos autos.

 DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que certifique-se a 

intimação das Fazendas Públicas e INCRA, bem como acerca da inércia 

dos requeridos/terceiros, bem como se houve a citação dos confinantes, 

via edital e/ou via mandado de citação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65434 Nr: 1246-60.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1246-60.2018.811.0085 (Código 65434)

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 
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art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 29 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 614-10.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMALIEL DE JESUS LIMA, LINDOMAR DE 

CAMARGO VIEIRA, PEDRO ARBOLEYA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11.324 OAB/MT, RODRIGO 

GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 Certifico e dou fé que intimo a defesa do réu Pedro Arboleya Cardoso 

conforme petição de fls. 105 e decisão de fls. 88 para que apresente 

DEFESA PRELIMINAR no prazo de 10 (dez) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 18-55.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PRUINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ROHENKOHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18.488/0

 Certifico e dou fé que intimo o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar o que de direito acerca da carta de citação devolvida pela 

empresa dos correios sob a observação "ausente".

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60568 Nr: 206-77.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 14:40 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60471 Nr: 164-28.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 13:30 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61115 Nr: 497-77.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR LOVISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LOVISON - 

OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 15:20 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 1679-55.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO BASTOS NETO - 

OAB:OAB/MA 15353, FLÁVIO BUENO PEDROZA - OAB:OAB/MT 21.797, 

JÔNATHAS CARVALHO DE SOUSA SANTOS - OAB:OAB/MA nº 17487, 

LEONARDO CASTRO FORTALEZA - OAB:OAB/MA 14.294, RENATO 

COELHO CUNHA - OAB:OAB/MA 10.445

 Certifico e dou fé que dou ciência à defesa acerca da audiência 

designada para dia 18/12/2019, ás 12h15min nos autos da carta 

precatória código 78988, nº 3513-24.2018.811.0111 em trâmite na 

Comarca de Matupá-MT para oitiva da testemunha ANTONIO PEREIRA DA 

SILVA.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59759 Nr: 1247-16.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS ROCHA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 15:40 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 60831 Nr: 348-81.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA INÁCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 14:00 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 454-43.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OUVIDOR VEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 15:00 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 1315-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE RASCH CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 16:20 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61829 Nr: 900-46.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 16:00 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 94-11.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BATISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 27/02/2019 com início às 14:20 horas, consignando ainda que a 

intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 

334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência 

de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 840-73.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOURÃO PNEUS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SANDRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANE C. MARTINS - 

OAB:OAB-RO/ 7019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

vista das fls. 22 (Certidão negativa do Oficial de Justiça)para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61904 Nr: 948-05.2017.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA METALURGICA LTDA, RICARDO CASTELI 

LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARIANTE MINCARONE - 

OAB:19.835 RS, JOÃO HELIO SANTOS RENNER - OAB:81679, Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do AUTOR para 

vista das fls. 33 (Certidão negativa do oficial de justiça), para querendo 

maniestar-se no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51318 Nr: 1273-53.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 505
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 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da parte 

requerida para que junte aos autos procuração no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para que querendo se manifeste acerca da determinação 

de fl. 59 a seguir transcrita: "Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentem as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51318 Nr: 1273-53.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 505

 Processo n° 1273-53.2012.811.0085 (Código 51318)

Requerente: Roberto Wagner de Oliveira Vicente

Requerido: MT Saúde S/A

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 03 de abril de 2017.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50519 Nr: 430-88.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, ANTÔNIO 

JOSÉ ZANATTA, MARTA SUZANA ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº: 430-88.2012.811.0085 (Código 50519)

Vistos.

I - INTIME-SE a parte requerida, na pessoa de seu advogado ou, caso não 

o tenha ou decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta 

com AR (art. 513, §4º), com relação ao cumprimento de sentença 

promovido pelo Parquet à f. 206.

 II - Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral-MT, via sistema INFODIP 

(www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip), acerca da sentença de fls. 

125/135, nos termos do art. 595 da CNGC.

III - Encaminhe-se ao Conselho Nacional de Justiça informações quanto à 

ação, nos termos do art. 3° da Resolução CNJ n° 44/2007, para alimentar o 

Cadastro Nacional de Condenados por atos de Improbidade administrativa.

IV – Com o cumprimento das determinações acima determino a remessa 

dos autos ao contador do Juízo, a fim de apurar o valor das custas 

processuais. Após, encaminhe-se o feito à Central de Arrecadação e 

Arquivamento para providências necessárias.

Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Terra Nova do Norte, 26 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65496 Nr: 1267-36.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIRDORO DE MOURA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, aplicando-se o princípio rebus sic 

standibus.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.Com a chegada da contestação, INTIME-SE o 

autor para apresentação de impugnação.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 05 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65497 Nr: 1268-21.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALCEU REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, dos quesitos da parte autora e 

do juízo, bem como dos documentos necessários e os quesitos da parte 

requerida (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). Agendada data, hora e local, intime-se 

a parte autora.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de dezembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65509 Nr: 1277-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDIÃO LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1277-80.2018.811.0085 (Código 65509)

Requerente: Gedião Loureiro de Melo

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verifica-se defeito nos termos da inicial, 

visto que à fl. 07 encontra-se apócrifa.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) Dr. Luiz Carlos Bofi para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 05 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65439 Nr: 1251-82.2018.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE KUNZLER MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1251-82.2018.811.0085 (Código 65439)

Requerente: Ivonete Kunzler Marques

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verifica-se defeito nos termos da inicial, 

visto que à fl. 10 encontra-se apócrifa.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) Dr. Luiz Carlos Bofi para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 05 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 1253-52.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GONÇALVES GOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, dos quesitos da parte autora 

e do juízo, bem como dos documentos necessários e os quesitos da parte 

requerida (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). Agendada data, hora e local, intime-se 

a parte autora.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.Terra Nova do Norte, 03 de dezembro de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 1263-96.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE MARIA FALAVIGNA, CLAUDIO 

FALAVIGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida aos devedores 

contida no artigo 916 CPC/2015.Em caso de pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.Caso não haja pagamento 

INTIME-SE a parte autora para que indique bens passíveis de penhora em 

nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, 

desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, 

CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa 

no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 

1.181 da CNGC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Terra Nova do Norte, 

04 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65512 Nr: 1280-35.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1280-35.2018.811.0085 (Código 65512)

Requerente: Valdecir Lopes dos Santos

Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

Vistos.

Recebo a inicial, por estar em conformidade com os preceitos legais.

DEFIRO o benefício da assistência jurídica gratuita.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador.

Cite-se o requerido para comparecer a audiência de mediação e 

conciliação, observando rigorosamente o previsto no art. 334 do NCPC.

Não havendo acordo na audiência supra, a parte requerida será intimada 

na própria audiência, passando a incidir, a partir de então, o prazo de 15 

dias para apresentação de sua defesa (art. 335, I, do NCPC).

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 04 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 1295-04.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1295-04.2018.811.0085 (Código 65539)

Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

910 do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 05 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65518 Nr: 1283-87.2018.811.0085

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGFDM, EFF, EDMFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DETERMINO a realização de estudo psicossocial na residência das 

partes e demais interessados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

devendo a equipe multidisciplinar apontar qual a modalidade de guarda 

recomendada ao caso desenhado nos autos e os interesses do infante, 

devendo ser deprecado tal estudo, se necessário. DETERMINO à Senhora 

Gestora Judiciária que oficie a Secretaria Municipal de Assistência Social 

para indicar um profissional dos quadros do município para a realização do 

estudo no prazo retro mencionado.Sem prejuízo das diligências acima e 

com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos, DETERMINO 

que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora deste juízo.CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida e INTIME-SE 

ainda a parte autora a fim de que compareçam à audiência de conciliação 

a ser designada.Na audiência de conciliação, se não houver acordo, 

poderá a parte requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de 

conciliação.Considerando o teor da demanda, DÊ-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público Estadual, para que, querendo, manifeste-se no que 

entender de direito.Após a realização do estudo psicossocial e vistas ao 

Ministério Público Estadual, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido de tutela de urgência.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 04 de dezembro de 2018.Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 1085-84.2017.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1085-84.2017.811.0085 (Código 62134)

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora pugnou 

à fl. 16 pela retificação da parte requerida, haja vista tratar-se de erro 

material, bem como reiterou tal pedido à fl. 26.

Sendo assim, devidamente justificado tal pleito, defiro o pedido de fl. 16 e 

fl. 26, devendo a Secretaria da Vara encaminhar os autos à Distribuição 

para as alterações de praxe.

No mais, aguarde-se a realização de audiência redesignada à fl. 26.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 05 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 948-44.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

ARMANDO DATSCH, MYLENA PARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 20.055, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS 

VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT 

Nº 8403

 Autos nº 948-44.2013.811.0085 (Código 52265)Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato GrossoRequerido: Manoel Rodrigues de Freitas Neto e 

outros Vistos.Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o 

processo encontra-se preparado, bem como os pontos controvertidos que 

demandam dilação probatória devidamente elencadas às fls. 

130-130-v.Sendo assim, DEFIRO a produção de prova testemunhal 

pugnada pelas partes, bem como a prova pericial pugnada pela parte 

requerida Mylena Paris (fls. 132/133).Tendo em vista que já foi 

apresentado rol de testemunhas, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/03/2019, às 13h30min.INTIMEM-SE pessoalmente 

as partes requeridas para comparecerem ao ato processual designado a 

fim de prestar o depoimento pessoal, com as advertências legais, bem 

como as testemunhas arroladas pelas partes.DEFIRO o pedido para 

realização de prova pericial grafotécnica, conforme requerido pela parte 

Mylena Paris às fls. 132/133, prova esta que reputa-se como necessária 

para o deslinde do feito. A par disso, nomeio a empresa PJ1 PERÍCIAS 

JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 3027-2886 que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional perito habilitado com inscrição no 

órgão competente, bem como proposta de honorários, às expensas da 

requerente Mylena Paris, que deverá depositar 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários para início das atividades e o restante ao final 

quando da entrega do laudo pericial, sob pena de preclusão.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65527 Nr: 1289-94.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIZE MANOEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1289-94.2018.811.0085 (Código 65527)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

SALÁRIO-MATERNIDADE ajuizada por DAIZE MANOEL GONÇALVES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juízo.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 07, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, INTIME-SE o autor para apresentação de 

impugnação.

CUMPRA-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 06 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65440 Nr: 1252-67.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDA, MARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1252-67.2018.811.0085 (Código 65440)

Requerente: Maria Arlenes Ribeiro Campos

Requerido: Hélio Ferreira de Abreu

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos o documento 

equivalente à comprovação da residência da parte autora.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 06 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65495 Nr: 1266-51.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Encaminhe-se ao perito cópia da inicial, dos quesitos da parte autora e 

do juízo, bem como dos documentos necessários e os quesitos da parte 

requerida (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). Agendada data, hora e local, intime-se 

a parte autora.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Assim, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.Terra Nova do Norte, 06 de dezembro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65437 Nr: 1249-15.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1249-15.2018.811.0085 (Código 65437)

Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

910 do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 05 de dezembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59793 Nr: 1257-60.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:OAB/MT 11.470

 Processo nº 1257-60.2016.811.0085 (Código 59793)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que o autor do fato não trouxe elementos basilares para a 

comprovação de sua hipossuficiência e, inexistindo óbice legal à 

transação penal (Lei nº 9.099/95, art. 76, §2º), acolho a proposta do 

Ministério Público, aceita pelo autor da infração.

Assim, nos termos do artigo 76, §4º, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO PENAL oferecida ao autor do fato Carlos de Oliveira Dias, 

nos termos da proposta ministerial (fls. 63/65), com apresentação do 

comprovante respectivo na Secretaria do Juizado.

HOMOLOGO a composição civil, nos termos do art. 74, da lei 9.099/95.

Com término do prazo estipulado no referido acordo, DÊ-SE vistas ao 

representante Ministerial para manifestação.

DETERMINO à Serventia do juízo para que EXPEÇA-SE ofício à 16º Vara 

Criminal – Foro Central Criminal Barra Funda – Comarca de São Paulo/SP, a 

fim de proceder com a devolução da missiva expedida à fl. 60 

independente de cumprimento, ante a patente perda do ato deprecado, 

com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 06 de novembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Portaria

PORTARIA Nº 41/2018 - DIRETORIA

 O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc, 

CONSIDERANDO o Ato nº 187/2013 CM, Provimento 08/2007, 36/2009, 

Ofício Circular 305/2012-CGJ/DJA, Provimento 10/2016-CM, Provimento 

18/2016-CM RESOLVE:

Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores e Oficiais de Justiça 

do mês de DEZEMBRO de 2018, e estabelecer o plantão semanal. O 

horário do atendimento dos plantonistas será das 19h01min, após o 

término de expediente do primeiro dia útil, encerrando-se no início de 

expediente do último dia útil (item 1.7.1.2 da CNGC), e no plantão de final 

de semana e feriados iniciar-se-á após o término do horário final do 

expediente das sextas-feiras e das vésperas de feriados, às 19h01min, e 

encerra-se no início do horário de expediente (11h59min) do próximo dia 

útil (item 1.7.1.1 da CNGC), também estabelece que os servidores, 

escalados para o plantão, deverão permanecer no prédio do Fórum das 

13h00min às 17h00min, nos plantões de final de semana e feriados (item 
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1.7.4-A da CNGC).

Dias 01 A 02 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

Gestor Judicial: Monik Assad de Lima

Oficial de Justiça: Abel Antonio Volpato

Dias 03 A 07 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia de Moraes

Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior

Oficial de Justiça: Abel Antonio Volpato

Dias 08 A 09 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Renato José de Almeida Costa Filho

Gestor Judicial: José Carlos de Souza Cândido

Oficial de Justiça: Abel Antônio Volpato

Dias 10 A 14 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia de Moraes

Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior

 Oficial de Justiça: Abel Antonio Volpato

Dias 15 a 16 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Angela Maria Janczeski Goes

Gestor Judicial: Cristiane Aparecida Mendes da Silva Hondo

Oficial de Justiça: Abel Antônio Volpato

Dias 17 a 19 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Elmo Lamoia de Moraes

Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior

Oficial de Justiça: Abel Antônio Volpato

Dias 20 a 21 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Gestor Judicial: Jhonatan Correia Motta

Oficial de Justiça: Abel Antonio Volpato

Dia 22 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Gestor Judicial: Jhonatan Correia Motta

Oficial de Justiça: Abel Antonio Volpato

Dia 23 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Gestor Judicial: Monik Assad de Lima

Oficial de Justiça: Abel Antonio Volpato

Dias 24 a 25 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr.Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Gestor Judicial: Monik Assad de Lima

Oficial de Justiça: Abel Antonio Volpato

Dias 26 a 28 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati

Gestor Judicial: Ana Rita Profeta da Cruz

Oficial de Justiça: Wemerson Antonio de Oliveira

Dias 29 a 30 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati

Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior

Oficial de Justiça: Wemerson Antonio de Oliveira

Dia 31 de Dezembro de 2018

Juiz de Direito: Leonardo de Araújo Costa Tumiati

Gestor Judicial: Antoninho Marmo da Silva Junior

Oficial de Justiça: Wemerson Antonio de Oliveira. Esta Portaria entra em 

vigor a partir desta data. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 30 de novembro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-96.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA DE FATIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. Considerando que a carta de aviso de recebimento (AR) foi 

infrutífera para intimação da devedora, bem como o cartório de protesto 

informar a devolução do referido AR, tendo em vista que o endereço 

discriminado para proceder à intimação da devedora não pertencer à 

comarca do cartório do 2º ofício de Pontes e Lacerda/MT, DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze), comprovar a mora 

da devedora, no prazo legal, sob pena de extinção. Publique-se. Intime-se. 

Vila Bela da Santíssima/MT, 10 de dezembro de 2018. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-14.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER EIRELI - EPP (REQUERENTE)

SILVIO SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000189-14.2018.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA WESTER EIRELI - EPP 

Endereço: Avenida Martiniano Ribeiro, s/nº, S/N, JARDIM AEROPORTO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 Nome: 

SILVIO SANTOS DE ARAUJO Endereço: Avenida Martiniano Ribeiro, s/nº, 

S/N, JD AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A 

Endereço: Juscelino K. de Oliveira, 2600, intimaçõesvfsco.com, CIDADE 

INDUSTRIAL, CURITIBA - PR - CEP: 81260-900 Vistos, etc. 1- Pretende a 

parte autora a tutela de urgência para a exclusão da inscrição do seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito, sob alegação de inexistência 

de débito. Depreende-se dos termos da inicial e documentos apresentados 

que foram demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma 

vez que a questão referente ao débito da parcela 23 (vencida em 

10/04/2018) esteve sub judice perante a Vara Única desta Comarca, mas 

já foi objeto de decisão judicial a seu respeito. Assim sendo, concedo a 

tutela de urgência, no sentido de determinar a imediata exclusão do nome 

da parte autora do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do 

débito discutido nos autos. Intime-se a ré para proceder à exclusão da 

anotação no prazo de cinco dias a contar da sua intimação, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). 2- Determino a designação de audiência de conciliação pela 

Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro 

teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 10 de 

dezembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114583 Nr: 641-97.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:22627, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS os pedidos, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Inexistido evidência 

da abusividade do autor da ação, deixo de condená-lo nas custas e em 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85 [REsp 

577804/RS Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Truma, DJ 14.12.2006], e 

considerando o disposto pelo item n.º 2.14.5, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGC Sentença sujeita ao reexame necessário [REsp 1556576/PE, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/05/2016]. Desse modo, 

havendo ou não a interposição de recurso, após o decurso do prazo legal, 

remetam os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Vera-MT, 14 de agosto de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 488-98.2016.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDYRA REBUCCI MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo por sentença, para que produzam os seus jurídicos 

e legais efeitos, a partilha amigável apresentada às págs. 01/08 e 

retificada às págs. 161/163 destes autos de inventário, referente aos 

bens deixados por Maria Aparecida Marchetti, atribuindo aos nele 

contemplados o seu respectivo quinhão hereditário, salvo erro ou omissão 

e ressalvados direitos de terceiros. Declaro extinto o feito com julgamento 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Custas pela parte autora.Sem 

condenação em honorários. Com o trânsito em julgado, expeça-se o 

respectivo formal de partilha.Em seguida, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.Publ ique-se. Registre-se . 

Intime-se.Vera/MT, 06 e dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126626 Nr: 2999-98.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ROBERTO DE OLIVEIRA LIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 2999-98.2018.811.0102

Código nº: 126626

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126628 Nr: 3001-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DIOGO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:MT/16.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 3001-68.2018.811.0102

Código nº: 126628

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126590 Nr: 2979-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 2979-10.2018.811.0102

Código nº: 126590

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126587 Nr: 2977-40.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DORTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GEMELLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:18828-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo número: 2977-40.2018.811.0102

Código nº: 126587

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126593 Nr: 2982-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA FATIMA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo número: 2982-62.2018.811.0102

Código nº: 126593

Vistos, etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 06 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126475 Nr: 2914-15.2018.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE MARIA CALGARO TIBOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA COSTA RIBEIRO, LIZIONETE 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2914-15.2018.811.0102

Código nº: 126475

Vistos etc.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, DESIGNO audiência para o DIA 1° DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 

15H00MIN. Assim, deixo para apreciar o pleito liminar após a realização do 

ato.

Intime-se aparte autora, que deverá trazer suas testemunhas, 

independentemente de intimação.

 CITE-SE, com as advertências legais, o requerido e intime-o para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação, em que poderá intervir, 

por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 07 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126339 Nr: 2864-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2864-86.2018.811.0102

Código nº: 126339

Vistos etc.

Tendo em vista que se mostra conveniente a justificação prévia do 

alegado, DESIGNO audiência para o DIA 1° DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 

16H30MIN. Assim, deixo para apreciar o pleito liminar após a realização do 

ato.

Intime-se aparte autora, que deverá trazer suas testemunhas, 

independentemente de intimação.

 CITE-SE, com as advertências legais, o requerido e intime-o para, 

querendo, comparecer à audiência de justificação, em que poderá intervir, 

por meio de advogado, conforme faculta o artigo 564 do Código de 

Processo Civil.

O prazo para contestar de 15 (quinze) dias, será contado da intimação 

desta decisão, artigo 564, parágrafo único, do Código de processo Civil.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 07 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126358 Nr: 2867-41.2018.811.0102

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INA GRAMKOW - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2867-41.2018.811.0102Código nº: 126358 Vistos, etc.Nos 

termos do artigo 99, § 2° do CPC/2015, INTIME-SE o requerente a fim de 

que comprove os pressupostos para o parcelamento das custas judiciais, 

comprovando a momentânea dificuldade financeira que autorize o 

deferimento do pedido por este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento do pleito, nos termos da jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, verbis: [...].Com manifestação ou 

decorrido o prazo, façam os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126448 Nr: 2902-98.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 
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OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2902-98.2018.811.0102Código nº: 126448Vistos etc.[...] 

DECIDO.Para concessão da liminar, de acordo com a legislação e a 

jurisprudência, necessário que credor demonstre a mora ou o 

inadimplemento do devedor, que decorrerá do vencimento do prazo para 

pagamento, e poderá ser comprovada nos autos por notificação 

registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 2°, § 2° do 

Decreto Lei 911/69, verbis:Art. 2º (...). § 2º. A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, a notificação extrajudicial 

compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, 

cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação 

de busca e apreensão. No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 72 

da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a 

comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente”. Frisa-se que a notificação extrajudicial deve ser 

efetivamente remetida e entregue no endereço residencial constante do 

contrato, não sendo necessário, porém, o recebimento pessoal pelo 

devedor. Ocorre que, in casu, a notificação expedida pelo credor não teve 

o condão de constituir em mora o devedor, uma vez que não foi 

comprovado o recebimento da notificação pelo o requerido.Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a constituição em mora da parte requerida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Vera/MT, 06 de dezembro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102975 Nr: 840-27.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PANIZON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 Autos nº: 840-27.2014.811.0102

 Código n°: 102975

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

JEFERSON PANIZON DOS SANTOS, dando-o como incurso nas penas do 

artigo 329, 330 e 331 do Código Penal.

Foi oferecida ao acusado a suspensão condicional do processo, com 

algumas condições, dentre elas, “comparecimento pessoal e obrigatório ao 

juízo, trimestral, para informar e justificar suas atividades; e pagamento de 

um salário mínimo, para a conta única da justiça, parcelada em 03 (três) 

vezes, a serem adimplidos nos dias 10 de março, 10 de abril, 10 de maio”.

O acusado comprovou o pagamento pecuniário (pág. 106/115), contudo, 

não cumpriu integralmente o comparecimento trimestral, falhando alguns 

meses.

Assim, antes de analisar o pleito do parquet (pág. 141), DESIGNO 

audiência de justificação para o DIA 28 DE MARÇO DE 2019 ÀS 16H20MIN.

INTIME-SE o reeducando para comparecer a solenidade acompanhado de 

seu advogado.

 Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 07 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120180 Nr: 57-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA 

COMARCA DE VERA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Adalto Quintino da Silva Juiz(a) de Direito e Presidente do 

Tribunal do Júri da Comarca de Vera - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 432 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL 

DO JÚRI desta Comarca, para o dia 19 de dezembro de 2018, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer na sessão designada na 

Comarca de Vera MT.

 TITULARES:

1) ANA CRISTINA DOMINELLI SILLES;

 2) ANA LUCIA COELHO;

3) ARACELI DAL AGNOL;

 4) CLARICE SCHETT CALGARO;

 5) CLAUDIA REGINA AIRES GOMES;

 6) EDUARDO SANTOS AMORIM;

 7) ELAINE MARIA CALGARO TIBOLA;

 8) EUCLIDES GERIN;

 9) JULIANA ERTEL WEBLER;

 10) JULIANE PRETTO ROMBALDI;

11) LUIZ FELIPE DOMINELLI SILLES;

 12) MANOEL DOS SANTOS;

 13) MARISA PESCINELLI CAVALCANTE;

 14) MAURICÉIA A.P SOUZA CAMILLO;

 15) MERCEDEZ ZOZ;

 16) MIRELLE HAVANA ZAGO;

 17) OSVALDIR MARCOLAN;

 18) RHAISSA ESTEVÃO;

 19) ROSANA BOAVENTURA;

 20) ROSANE COMUNELLO PAGNONCELLI;

 21) ROSANI ELY BISCHOFF;

 22) SANDRA REGINA BOEING;

 23) SONIA LETÍCIA RIBEIRO DANETTE;

 24) TANIA REGINA VANISKI;

 25) VALDIR CAMILO.

SUPLENTES:

 1 – ALESSANDRO MIOTTO;

 2 – JOSÉ LINDOMAR CORREA;

 3 – MARCIA CARDOSO;

 4 – NOEMI FORTUNATO M. STANAZIO;

 5 – SIDNEI BONASSINA.

Eu, Marcio Ortiz Cortez, Analista Judiciário, que o digitei.

Vera - MT, 7 de dezembro de 2018.

HAIAN CÂNELA SILVA BARROS

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125160 Nr: 2282-86.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODABENS PRIME CORRETAGEM EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDESON PEREIRA DA SILVA - 

OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação de ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126628 Nr: 3001-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DIOGO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:MT/16.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126593 Nr: 2982-62.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA FATIMA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126626 Nr: 2999-98.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ROBERTO DE OLIVEIRA LIMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, FABIANNY CALMON 

RAFAEL - OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO, por meio de guia, emitida no 

Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126590 Nr: 2979-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 569-96.2006.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDITE MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI JANETE ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 INTIMAR o advogado da parte autora acerca do inteiro teor da decisão a 

seguir transcrita:

 "Vistos, etc.

Uma vez que informado pela leiloeira nomeada que o bem imóvel 

penhorado não é de propriedade da executada, CANCELO o leilão 

designado nos autos.

 Assim, INTIME-SE a parte autora, para que comprove a propriedade do 

bem imóvel penhorado, juntado aos autos sua respectiva matrícula, ou 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 20 dias.

 Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 07 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65006 Nr: 569-96.2006.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDITE MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI JANETE ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CANAN - OAB:9180 MT

 Autos nº: 569-96.2006.811.0102

 Código n°: 65006

Vistos, etc.

Uma vez que informado pela leiloeira nomeada que o bem imóvel 

penhorado não é de propriedade da executada, CANCELO o leilão 

designado nos autos.

 Assim, INTIME-SE a parte autora, para que comprove a propriedade do 

bem imóvel penhorado, juntado aos autos sua respectiva matrícula, ou 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 20 dias.

 Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 07 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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              ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 
 
PORTARIA Nº 081/2018/DF   

 
 

O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 
  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro grau 
de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1420/2018/PRES que dispõe sobre o recesso forense; 
CONSIDERANDO que o titular da 1ª Vara Cível Dr. Flávio Maldonado de Barros estará afastado de 
suas funções por atestado médico no período de 07/01 a 09/02/19; 

 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o 
mês de Janeiro, a saber: 

 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

07/01 (19h) 
a 
11/01 (12h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva 
(2ª Vara Criminal) 

 

Sandro Debus 

14/01 (19h) 
a 
18/01 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
(2ª Vara Cível de Tangará da Serra) 

 
Saulo Lessa 

21/01 (19h) 
a 
25/01 (12h) 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
(4ª Vara Cível de Tangará da Serra) 

 
Elenice de Lima Soares 

28/01 (19h) 
a 
01/02 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. Pires 
(5ª Vara Cível de Tangará da Serra) 

 
Elizabeth Perez 

 
 
 

       
 
   II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

11/01 (19h) 
a 
14/01 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. Pires  
(3ª Vara Cível de Tangará da Serra) 

 
Imerildes Alves de Brito 

18/01 (19h) 
a 
21/01 (12h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva 
 (4ª Vara Cível de Tangará da Serra) 

 
Jocelene Ormond 

25/01 (19h) Dra. Francisco Ney Gaíva  

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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a 
28/01 (12h) 

(5ª Vara Cível de Tangará da Serra) Luciana Palácio 

 
III - JUÍZES DA COMARCA PARA O RECESSO  
    

DATA 
 

JUIZ 

31/12 a 01/01 Dr. Conrado Machado Simão 
 

02/01 a 03/01 Dr. Marcos Terêncio A. Pires 
 

04/01 a 07/01 Dr. Flávio Maldonado de Barros 
 
 
 
IV - GESTORES DA COMARCA PARA O RECESSO 
 

   
DATA 

 
GESTOR 

30/12 a 02/01 (13h) Robson Carlos Pereira dos Santos 

02/01 a 05/01 (13h) Sonia Kelly Cristina de Oliveira 

05/01 a 07/01 (13h) Imerildes Alves de Brito 

 
                         V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   
 

DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01 e 

02 

Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 

03 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

04 a 

06 

Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 

07 Manoel Reis Cangussu Ribeiro 9 9987 1373 

08 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

09 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 

10 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

11 a 

13 

Wilson César Rosa 9 9613 5782 

14 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

15 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

16 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

17 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

18 a 

20 

Diogo Luiz Mazzutti 9 9689-5446 

21 Manoel Reis Cangussu Ribeiro 9 9987 1373 

22 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

23 Wilson César Rosa 9 9613 5782 
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Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  
 

JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade     

Fernando Anjolino  

(65) 9 9609-0619 

(65) 9 9670-2399 

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 

3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 

(65) 9 9968-9592 

(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 

5ª Vara Cível Carlly Eich Alves 

Diego Ethan Nunes 

   (65) 9 9927-8768 
(65) 9 9646 8803 

(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ana Caroline Barros Nascimento 

Jesiane Débora Pelisão 

(65) 9 8469-0624 

(65) 9 9914-7173  

2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 

Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   

(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 

Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 

(65) 9 9235-4989 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 
cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 

 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  

 
Tangará da Serra, 10 de dezembro de 2018. 

 
 

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS 
 Juiz de Direito Diretor do Foro 
 
 

24 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

25 a 

27 

Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

28 Maurício Greco Sorroche 9 9959 9260 

29 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

30 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

31 Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE COLNIZA 

 
TERMO DE SORTEIO DE JURADOS 

 
 

Ao terceiro dia do mês de dezembro de 2018, às 10h:00min, na sala de audiência do Juizado 
Especial do Fórum desta Comarca, se encontram presentes o MM. Juiz Substituto e Presidente 
do Tribunal do Júri, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, os Ilustres representantes do Ministério 
Público, Dr. Aldo Kawamura Almeida e da OAB Dra. Inaíta Gomes Ribeiro Soares Carvalho 
Arnold, juntamente com o Gestor Judiciário, Sr. Edelvan Mozomo Maurer, para realizar o 
sorteio dos jurados do ano de 2019 e que servirão nas sessões ordinárias e extraordinárias do 
Tribunal do Júri, sendo 25 (vinte e cinco) jurados titulares e 5 (cinco) suplentes. Foi sorteado o 
nome dos seguintes jurados: 

 
Jurados Titulares 

 
1.  Elisangela da Silva Russo 

2.  Solange Rodrigues da Silva 

3.  Rute de Souza Oliveira Caetano 

4.  Roseane Moreira de Abreu 

5.  Alzeli Brustolon Moreira Lopes 

6.  Ieda Sarmento Lima 

7.  Aleildo Martins Almeida 

8.  Rita Lisboa Santos 

9.  Solange Maria Chaves 

10.  Vera de Souza Almeida 

11.  Marcilene da Silva 

12.  Karina Kuhl Chaves 

13.  Evandro Ventura dos Santos 

14.  Laudineia Elias e Moura Silva 

15.  Edna da Silva 

16.  Robson Adolfo Citolin 

17.  Marcineide Oliveira do Nascimento 

18.  Maria José Ferreira Lima 

19.  Claudineia de Morais Simão 

20.  Daiana dos Santos Oliveira 

21.  Paulline Bonetto da Silva 

22.  Débora Isaias Martins 
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23.  Vanilson Pereira Matos 

24.  Sirlene Ferreira da Silva Queres 

25.  Samara Dantas Alves 

 

Jurados Suplentes: 

1.  Jaqueline Crespim Dias Campos 

2.  Adilson Alves de Souza 

3.  Vitor Pereira Assunção 

4.  Usaria de Jesus Silva 

5.  João Batista Santana 

 

Foram apresentadas objeções quanto à escolha das juradas Fabiana Reinholz Lovo, Franceneide da 

Silva Oliveira, Sandra Gugel e Lelcia Fátima dos Santos Almeida, o Ministério Público concordou e 

foi homologado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri. 

 

Lavrei o presente que, lido, vai devidamente assinado por todos. Eu, Edelvan Mozomo Maurer 

(Gestor Judiciário Substituto), o digitei. 

 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI  
Juiz Substituto e Presidente do Tribunal do Júri 

 
 

ALDO KAWAMURA ALMEIDA  
Promotor de Justiça  

 
 

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD 
Representante da OAB 
 
 
EDELVAN MOZOMO MAURER 
Gestor Judiciário Substituto 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

Edital de Convocação 
  
O Exmo. Senhor Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz de Direito e Presidente do Tribunal 
do Júri desta Comarca de Colniza, estado de Mato Grosso, na forma da lei, etc. 
 
Faz saber, a todos quantos virem o presente edital de convocação ou dele conhecimento tiverem, que 
no dia 03 de dezembro de 2018 (03/12/2018),  foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados, em 
número de 25 (vinte e cinco) Jurados Titulares e 05 (cinco) Jurados Suplentes, dentre a lista geral, os 
quais servirão como membros do Corpo de Jurados do Egrégio Tribunal Popular do Júri desta 
Comarca, nas Sessões Ordinárias e Extraordinárias do 1º Semestre do Ano de 2019, até serem 
dispensados na forma da Lei, sendo os seguintes cidadãos: 

  
Jurados Titulares 

 
1.  Elisangela da Silva Russo 

2.  Solange Rodrigues da Silva 

3.  Rute de Souza Oliveira Caetano 

4.  Roseane Moreira de Abreu 

5.  Alzeli Brustolon Moreira Lopes 

6.  Ieda Sarmento Lima 

7.  Aleildo Martins Almeida 

8.  Rita Lisboa Santos 

9.  Solange Maria Chaves 

10.  Vera de Souza Almeida 

11.  Marcilene da Silva 

12.  Karina Kuhl Chaves 

13.  Evandro Ventura dos Santos 

14.  Laudineia Elias e Moura Silva 

15.  Edna da Silva 

16.  Robson Adolfo Citolin 

17.  Marcineide Oliveira do Nascimento 

18.  Maria José Ferreira Lima 

19.  Claudineia de Morais Simão 
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20.  Daiana dos Santos Oliveira 

21.  Paulline Bonetto da Silva 

22.  Débora Isaias Martins 

23.  Vanilson Pereira Matos 

24.  Sirlene Ferreira da Silva Queres 

25.  Samara Dantas Alves 

 

Jurados Suplentes: 

1.  Jaqueline Crespim Dias Campos 

2.  Adilson Alves de Souza 

3.  Vitor Pereira Assunção 

4.  Usaria de Jesus Silva 

5.  João Batista Santana 

 

Colniza-MT, 05 de dezembro de 2018. 

 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI  
Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

EDITAL N. 07/2018 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO 
   
 
O Exmo. Doutor  RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro 
desta Comarca de Colniza/MT, no uso de suas atribuições legais. 
 
CONSIDERANDO a autorização para abertura de processo seletivo, com o objetivo de oportunizar 
o estágio á estudantes de nível médio,  nos autos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo para 
Recrutamento de Estagiários da Comarca de Colniza n. 41/2018(CIA 0068148-56.2018.8.11.0000); 

 
RESOLVE:  

 
1-Tornar pública a divulgação do GABARITO DEFINITIVO bem como o  RESULTADO  FINAL, 
das provas objetiva aplicada em 18/11/2018, no Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado desta Comarca.  

 
1 C 11 C 21 D 31 B 
2 D 12 D 22 B 32 A 
3 C 13 B 23 A 33 C 
4 B 14 C 24 B 34 D 
5 B 15 C 25 A 35 D 
6 B 16 D 26 D 36 A 
7 C 17 D 27 C 37 A 
8 A 18 A 28 A 38 B 
9 C 19 D 29 B 39 A 

10 D 20 A 30 B 40 C 
 

 

Colniza/MT, 04 de dezembro de 2018. 

 
 
RICARDO FRAZON MENEGUCCI 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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RESULTADO PRELIMINAR 
 

CLAS. INSC. NOME DOC. DE IDENTIDADE DATA NASC. Port. N. I. R. L. C. G. TOTAL SITUAÇÃO 

1 25 AMANDA CAROLINE LOU DE OLIVEIRA 2777271-3  SESP/MT 13/10/2001 20 12,5 17,5 15 65,0 CLASSIFICADO 

2 78 CAROLINI MENDES DORNELLO 3196995-0 SESP/MT 01/09/2002 15 10 17,5 17,5 60,0 CLASSIFICADO 

3 9 RAFAELA ANADAO 2826058-9 SESP/MT 07/06/2002 12,50 12,50 10,00 22,50 57,5 CLASSIFICADO 

4 52 SINDIELY SILVA LIMA 3224556-4 SESP/MT 11/08/2001 17,5 12,5 10 15 55,0 CLASSIFICADO 

5 39 MARCOS ANANIAS FERREIRA SANTOS 2894205-1 SESP/MT 26/10/2002 15 7,5 10 22,5 55,0 CLASSIFICADO 

6 44 VENI ZERO CARNAUBA 2755820-7 SESP/MT 07/12/2002 10 15 7,5 20 52,5 CLASSIFICADO 

7 53 MARIA ISABELA DA SILVA MIRANDA 14.682.178-2 SESPAP/PR 06/03/2002 17,5 10 7,5 15 50,0 CLASSIFICADO 

8 43 LARISSA DE OLIVEIRA SANTOS 3015478-2 SESP/MT 26/04/2003 15 15 2,5 17,5 50,0 CLASSIFICADO 

9 76 EDIONE NIMER ELLER 3041461-0 SESP/MT 19/01/2003 10 15 7,5 17,5 50,0 CLASSIFICADO 

10 28 WELLINGTON DA SILVA CAMPOS 3052354-0 SESP/MT 26/01/2002 7,5 10 12,5 20 50,0 CLASSIFICADO 

11 75 THAIS NARLOCH ABREU BIANCHIN 2827000-2 SESP/MT 29/04/2002 15 10 7,5 15 47,5 REPROVADO 

12 90 NATIELI DA SILVA DO NASCIMENTO 3147166-8 SESP/MT 08/06/2002 10 12,5 7,5 17,5 47,5 REPROVADO 

13 55 MARIA ISABEL FERREIRA CARVALHO 2640639-0 SEJSP/MT 01/01/2004 17,5 10 5 12,5 45,0 REPROVADO 

14 68 KALYANE VIEIRA ABRAMOVSKI 2.498.222 SEJSP/MS 20/10/2001 15 15 2,5 12,5 45,0 REPROVADO 

15 61 GLEICE KEUREM DUTRA GOMES 3205046-1 SESP/MT 12/12/2001 15 7,5 7,5 15 45,0 REPROVADO 

16 23 GEYSON DO NASCIMENTO SILVERIO 2759165-4 SESP/MT 11/02/2002 15 5 12,5 12,5 45,0 REPROVADO 

17 94 NATHALIA RODRIGUES GOMIDES 3147107-2 SESP/MT 20/09/2002 15 5 5 20 45,0 REPROVADO 

18 31 DAIANE DUTRA DE FREITAS 2896814-0 SESP/MT 05/01/1998 12,5 5 17,5 10 45,0 REPROVADO 

19 70 CELINE MARIA CRUZ FERMINO 2996844-5 SESP/MT 15/12/2001 10 10 5 20 45,0 REPROVADO 

20 99 JOAO MARCOS REIS MORAES 39.688.216-X SSP/MT 17/01/2002 10 7,5 10 17,5 45,0 REPROVADO 

21 2 JULIANA DA SILVA MENDES 32028883-0  SESP/MT 14/07/2002 7,50 5,00 10,00 22,50 45,0 REPROVADO 

22 64 BRUNO HENRIQUE MARTINS 3026889-3 SESP/MT 15/06/2002 15,0 7,5 7,5 12,5 42,5 REPROVADO 

23 38 KICILA RAEDILA DA SILVA MONTEIRO 2566168-0 SEJSP/MT 16/11/2001 12,5 15 5 10 42,5 REPROVADO 

24 5 CLAUDIA HORRANA SILVA BARBOSA 2891395-7 SESP/MT 28/10/2001 10,0 12,50 5,00 15,00 42,5 REPROVADO 
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25 48 GEDEON GOMES DE OLIVEIRA 3151498-7 SESP/MT 25/08/2002 10,0 12,5 5 15 42,5 REPROVADO 

26 79 EMILY TEODORO RODRIGUES 3140362-0 SESP/MT 04/03/2003 10,0 5 15 12,5 42,5 REPROVADO 

27 40 ROLIVER SANTOS BARBOSA SILVA 3049071-5 SESP/MT 29/03/2003 10,0 10 7,5 15 42,5 REPROVADO 

28 73 WESLLEY OLIVEIRA CAMPOS 2825608-5 SESP/MT 27/05/2003 10,0 5 10 17,5 42,5 REPROVADO 

29 24 LUCAS SANTOS FREITAS 8030085  PC/PA 08/02/2002 12,5 7,5 5,0 15,0 40,0 REPROVADO 

30 21 JEFFERSON RODRIGO GOMES BARBOSA 2698069-0  SEJSP/MT 21/05/2003 12,5 12,5 10,0 5,0 40,0 REPROVADO 

31 14 KAICK FERREIRA DA SILVA 3225827-5 SESP/MT 11/06/2003 10,0 5,0 7,5 17,5 40,0 REPROVADO 

32 87 WALACE DA SILVA CAMPOS 3052353-2 SESP/MT 11/07/2003 10,0 10,0 5,0 15,0 40,0 REPROVADO 

33 59 GABRIELLY EDUARDA DUARTE DE SOUZA 3181122-1 SESP/MT 02/01/2004 10,0 17,5 5,0 7,5 40,0 REPROVADO 

34 85 LETÍCIA EDUARDO DE LIMA 3181123-0 SESP/MT 31/10/2000 7,5 5,0 7,5 20,0 40,0 REPROVADO 

35 1 JHONATAN JOSE DA SILVA 2962225-5  SESP/MT 04/11/2002 7,5 12,5 7,5 12,5 40,0 REPROVADO 

36 30 SAMARA CASTRO DO NASCIMENTO 2929477-0 SESP/MT 20/12/2001 5,0 5,0 12,5 17,5 40,0 REPROVADO 

37 93 DAIANY RODRIGUES LOPES 3200600-4 SESP/MT 12/07/2001 12,5 7,5 2,5 15,0 37,5 REPROVADO 

38 20 BEATRIZ GONÇALVES MENDES 3128243-1 SESP/MT 15/07/2001 12,5 7,5 2,5 15,0 37,5 REPROVADO 

39 54 DANIELLE MARTINS GOULARTE 3196996-8 SESP/MT 11/01/2004 12,5 7,5 10,0 7,5 37,5 REPROVADO 

40 92 KETYLLEM LORRAINE SOUZA DE OLIVEIRA 3087909-4 SESP/MT 05/07/2002 10,0 12,5 2,5 12,5 37,5 REPROVADO 

41 4 CARLOS DANIEL BENING MARQUART 3200578-4 SESP/MT 09/07/2002 7,5 12,5 5,0 12,5 37,5 REPROVADO 

42 63 ANGELICA MORAES NOVAES 2902161-8 SESP/MT 29/09/2002 7,5 5,0 7,5 17,5 37,5 REPROVADO 

43 37 VITORIA DANIELI SANTOS DE OLIVEIRA 2414161-5 SEJSP/MT 18/03/2002 15 10 7,5 12,5 35,0 REPROVADO 

44 66 GISLENE DIAS DOS SANTOS 2955383-0 SESP/MT 19/07/2001 7,5 2,5 5 12,5 35,0 REPROVADO 

45 58 GRACIELY DE OLIVEIRA SANTOS 2936380-2 SESP/MT 01/09/2002 7,5 7,5 7,5 12,5 35,0 REPROVADO 

46 91 LAURA REGINA ALBANEZE WELTER 6.689.831 SESPDC/SC 08/08/2002 5 5 10 12,5 35,0 REPROVADO 

47 97 ANDRIELY NICACIO ABREU DE SOUZA 3190015-1 SESP/MT 19/07/2001 12,5 5 5 10 32,5 REPROVADO 

48 17 THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 2772671-1 SESP/MT 20/05/2000 2,5 7,5 7,5 15 32,5 REPROVADO 

49 13 DIEFERSON DE CASTRO LEITE 2759308-8 SESP/MT 21/08/2002 5 5 2,5 17,5 30,0 REPROVADO 

50 81 GEISLA ERICA DE SOUZA PEREIRA 3147163-3 SESP/MT 17/11/2002 2,5 10 5 12,5 30,0 REPROVADO 

51 16 BRUNO CASTELAN DA SILVA 3163459-1  SESP/MT 21/12/2001 5 2,5 5 15 27,5 REPROVADO 
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52 22 SOPHYA ROSSONI DE A. DE CAMPOS 3044820-4  SESP/MT 24/01/2004 5 2,5 2,5 17,5 27,5 REPROVADO 

53 88 KETELLY MUNIK DE OLIVEIRA POLTRONIERI 2283841-4 SSP/MT 12/02/2003 - 10 10 7,5 27,5 REPROVADO 

54 86 CLEANE CRUZ SOUZA 2905484-2 SESP/MT 13/03/2002 2,5 7,5 5 10 25,0 REPROVADO 

55 77 IAN LOPES DE OLIVEIRA MG-21.711.435 PCE/MG 10/05/2002 2,5 7,5 5 10 25,0 REPROVADO 

56 47 ANDRESSA ALVES DOS SANTOS 2759300-2 SESP/MT 01/07/2000 AUSENTE ELIMINADO 

57 33 LEANDRO QUINTINO VAZ 3015516-9 SESP/MT 19/08/2000 AUSENTE ELIMINADO 

58 71 DEBORA KAROLINE SANTOS DA SILVA 3128257-1 SESP/MT 23/08/2000 AUSENTE ELIMINADO 

59 12 RAYSSA LEANDRO FERREIRA 2849278-1 SESP/MT 03/10/2000 AUSENTE ELIMINADO 

60 32 GLEICI KELLY MASCENTE VAZ 1341250  SESDC/RO 05/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 

61 57 LUIZ GUILHERME SCHROEDER CORREA 12.459.258-5 SESP/PR 07/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 

62 49 NATHIELY CHEFRE MATTES 2952919-0 SEJSP/MT 20/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 

63 45 LAIS TAINARA DE OLIVEIRA BARBOZA 2889796-0 SESP/MT 25/03/2001 AUSENTE ELIMINADO 

64 7 CARINA PAULINA VIEIRA 3044821-2 SESP/MT 13/05/2001 AUSENTE ELIMINADO 

65 74 GABRIELA RUDES MARTINS 2808875-1 SESP/MT 27/05/2001 AUSENTE ELIMINADO 

66 69 VANESSA DA SILVA 2759339-8 SESP/MT 19/07/2001 AUSENTE ELIMINADO 

67 8 RAFAELLA NUNES DE OLIVEIRA 2586559-5   SSP/MT 27/07/2001 AUSENTE ELIMINADO 

68 51 JOSLAINE FAGUNDES DA SILVA 3036979-7 SESP/MT 09/08/2001 AUSENTE ELIMINADO 

69 34 CARLOS DANIEL OLIVEIRRA DE MORAIS 3142596-8 SESP/MT 21/08/2001 AUSENTE ELIMINADO 

70 36 BEATRIZ ZAMARIAN CESAR 2818507-2 SESP/MT 08/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 

71 80 DENISE CAROLINE DA SILVA 3190446-7 SESP/MT 17/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 

72 65 GUILHERME VINICIUS DE SOUZA ALVES 2888349-7 SESP/MT 26/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 

73 15 ARIELE GERMANO DA SILVA 2722619-0 SESP/MT 25/10/2001 AUSENTE ELIMINADO 

74 46 CINGLIDY RODRIGUES EPIFANIO 2957003-4 SSP/MT 03/11/2001 AUSENTE ELIMINADO 

75 72 HEMERSON MUNIZ SOARES DE SOUZA 1434104 SSDC/RO 09/11/2001 AUSENTE ELIMINADO 

76 19 ERIKA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO 3202235-2 SESP/MT 14/11/2001 AUSENTE ELIMINADO 

77 60 LUAN BATISTA SOARES 2750159-0 SESP/MT 21/12/2001 AUSENTE ELIMINADO 

78 84 IRLAN GELTON TEIXEIRA DA SILVA 2926514-2 SESP/MT 04/01/2002 AUSENTE ELIMINADO 
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79 3 MATEUS MOURA PAIXAO 3036935-5  SESP/MT 12/01/2002 AUSENTE ELIMINADO 

80 89 LOHAYNE DA SILVA MARCAO 2950088-5 SESP/MT 28/01/2002 AUSENTE ELIMINADO 

81 96 MATTEUS DE MORAES SIMAO DUTRA 3202893-8 SESP/MT 09/02/2002 AUSENTE ELIMINADO 

82 82 GUIBSON EVANGELISTA CARDOSO 2414275-1 SEJSP/MT 18/03/2002 AUSENTE ELIMINADO 

83 83 DANIELLY PEER MARTINS 3143251-4 SESP/MT 12/04/2002 AUSENTE ELIMINADO 

84 11 DANDARA DOS SANTOS CORDEIRO 2889802-8 SESP/MT 19/04/2002 AUSENTE ELIMINADO 

85 67 ANDERSON RODRIGUES BARBOSA 3046112-0 SESP/MT 13/05/2002 AUSENTE ELIMINADO 

86 56 RAINARA CARVALHO SILVA 3128247-4 SESP/MT 29/05/2002 AUSENTE ELIMINADO 

87 41 ALISSON RICLER COSTA SAQUETTA JUNIOR 2858069-9 SESP/MT 21/06/2002 AUSENTE ELIMINADO 

88 95 RAFAEL DIONE GUDE GERMANO 2755887-8 SESP/MT 02/08/2002 AUSENTE ELIMINADO 

89 6 VITORIA BORITZA SEGLIA 2936315-2 SESP/MT 23/10/2002 AUSENTE ELIMINADO 

90 27 ANA CLARA PLASTER FIGLERSKI 2839202-7 SESP/MT 20/11/2002 AUSENTE ELIMINADO 

91 10 INGRID TIFANY L. PEIXOTO COLOMBO 2803221-7 SESP/MT 27/12/2002 AUSENTE ELIMINADO 

92 29 STHEFANY DE OLIVEIRA SILVA 2913448-0 SESP/MT 19/03/2003 AUSENTE ELIMINADO 

93 98 VALDINEI DE SOUZA PEREIRA 2847494-5 SESP/MT 06/04/2003 AUSENTE ELIMINADO 

94 35 JEFFELY AMORIM SOARES 1446645   SESDC/RO 13/05/2003 AUSENTE ELIMINADO 

95 62 ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS 3178384-8 SESP/MT 28/07/2003 AUSENTE ELIMINADO 

96 50 THAINARA RONCAGLIA RIBEIRO 3052352-4 SESP/MT 15/09/2003 AUSENTE ELIMINADO 

97 26 WELITON JACOMINO MACHADO 2896829-8 SESP/MT 09/01/2004 AUSENTE ELIMINADO 

98 18 DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA 3093889-9  SESP/MT 05/03/2004 AUSENTE ELIMINADO 

99 42 WILLIAN RODRIGUES TEIXEIRA 3202886-5 SESP/MT 27/09/2001 AUSENTE ELIMINADO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 
 

                
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
LISTA PROVISÓRIA DOS JURADOS QUE SERVIRÃO AOS JULGAMENTOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI DO ANO DE 2019. 
 
Aos quatro (04) dias do mês de Dezembro ano de dois mil e dezoito (2018), no Fórum local, na sala de audiências desta Vara, presente o Dr. Ricardo 
Nicolino de Castro, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única desta Comarca, comigo Gestor ao final assinado, sendo ai, com base no artigo 426 da 
Lei n°. 11.689 de 09 de junho de 2008 foi procedido o alistamento definitivo dos jurados para o ano de 2019: Artigo 436 da lei 11.689 reza que: O 
serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. 
§ 1o - Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 
classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. § 2o - A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa de 1 (um ) a 10 ( dez ) 
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 
 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Redação dada pela Lei n° 11.689, de 2008). 
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distritais e Municipais; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 
2008). 
IV - os Prefeitos Municipais; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 
VII-as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; (Incluído pela Lei n° 11.689, de 2008). 

 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes 
togados. (Redação dada pela Lei n° 11.689, de 2008). 
 
Artigo 446 - Aos suplentes quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de 
responsabilidades penal prevista no artigo 445 deste Código. 
 
01-  Mônica Alves de Albuquerque – Auxiliar de cartório - Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n°, Centro – (65) 9 9995-7383. 
02-  Márcio Ferreira da Silva – Vigia Noturno – Rua IW9, s/n°, Bairro Nossa Senhora Aparecida - (65) 9 9953-2156. 
03-  Jessyca de Jesus Prado - Auxiliar de cartório – Rua Ligia Borges, n° 63, Centro – (65) 9 9687-5801. 
04- Macário Dias Filho – Tabelião Substituto – Rua Cel. Antônio Bruno, s/n°, Centro – (65) 9 9972-7113. 
05-  Maria Angelina do Nascimento Strack – Agente Adm. – Rua 04, Q. 04, n° 150 – (65) 9 9693-6640. 
06-  João Vitor Escobar Dias – Auxiliar de Cartório – Rua Cel. Antônio Bruno, n° 298, Centro – (65)9 9931-2655. 
07-  Miriam Santos Costa Scaravelli – Tec. Bem Estar Social – Rua Duque de Caxias, n° 210 – (65) 9 9648-8116. 
08-  Naftali Uller Alves de Almeida – Presidente da Funcutur – Chácara Campina, Bairro Alto, s/n° - (65) 9 9213-2134. 
09-  Valenice Dias de Almeida Lima – Tabeliã e Registradora – Rua Cel. Antônio Bruno, s/n°, Centro – (65) 9 9973-1633. 
10-  Claudeir A. de Oliveira – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9639-9119. 
11-  Terezinha Dias Lopes Dias – Escrevente – Rua Cel. Antônio Bruno, s/n°, Centro - (65) 9 9900-1747. 
12-  Paulo Antônio Corrêa – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9680-8401. 
13-  Eduardo Luiz Trindade – Téc. Administrativo – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9981-1401. 
14-  Alcilene Estefe da Silva – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9957-3733. 
15-  Raul Pedro de Sá – Téc. Administrativo - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 99310901. 
16-  Ariane Amiki da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9923-4886. 
17-  Verci Araújo Candido - Téc. Administrativo - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9809-0385. 
18-  Dirce Regina C. da Cruz - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9955-8171. 
19-  José Augusto A. Reis – Motorista - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9606-7100. 
20-  Elaine B. Cardoso de Sá - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9923-7318. 
21-  José Augusto Marques – Monitor (a) - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9648-9614. 
22-  Erdinete Ferreira da Silva – Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9679-7910. 
23-  Vagner Rudi de Oliveira – Motorista - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9983-8287. 
24-  Giovani Leandro Ruzin – Membro da Diretoria do Sindicato Rural de Rosário Oeste – Rodovia MT 010, Chácara Sesmaria/Cantina da 
Roça – (65) 9 9966-0021. 
25-  Vardina Maria de Arruda - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9938-1412. 
26-  Deonízio Jesus Ojeda – 1º Secretário da Diretoria do Sindicato Rural de Rosário Oeste – Av. Rosário Oeste, Cedral Grande, Distrito do 
Arruda – (65) 9 9942-7173. 
27-  Silvana de Souza Pereira - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9945-1372. 
28-  Nerzira Maria da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 96368408. 
29-  Basilia da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9942-0763. 
30-  Adriana Janonis de Moura – Rua B, Q. 03, Bl. 05, Apto. 402, Residencial Paiaguás – (65) 9 92827576. 
31-  Glayson Bento de Oliveira – Rua C, nº 04, Cohab, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
32-  Alcilene Teixeira Araújo – Téc. Administrativo – Prefeitura de Rosário Oeste - (65) 9 9659-6557. 
33-  Joailson José Santana – Rua Travessa do Rosário, s/nº, Nossa Sra. Aparecida, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
34-  Jonnifer Antônio Aparecido Hugney da Sil – Rua Luiz de Matos s/nº, Centro, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
35-  Mariluce Huzi da Costa – Serv. Gerais - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9638-8086. 
36-  Julimar Marcal de Almeida – Rua Nova Esperança, snº, Serra Dourada, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
37-  Paulina A. da Silva – Téc. Administrativo - Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9958-1003. 
38-  Robert Willian Ferreira da Silva – Rua Ligia Borges, nº227, Centro, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
39-  Oneide Laura Conrado - Merendeira – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9628-7408. 
40-  Iraci Santos Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9929-7905. 
41-  Thuane Ferreira Nunes - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 8405-4041. 
42-  Eudes Garcia da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – São Benedito – (65) 9 9985-5496. 
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43-  Erica Moreira de Camargo – Rua Cuiabá s/n°, Nossa Senhora Aparecida, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
44-  Gabriel da Silva Conceição – Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Marechal Floriano Peixoto – 
(65) 9 9696-3944. 
45-  Franciele Batista da Silva – Rua F17, nº17, Aeroporto, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
46-  Janaise Batista da Silva – Rua Benedito Barreto, nº15, Santa Isabel, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
47-  Gregory Genes Nunes Batista - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Bom Jesus - (65) 9 9976-8825. 
48-  Rosangela Lemes da Silva – Rua FW6, nº106, Nossa Senhora Aparecida, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
49-  Ian Sérgio de Souza Florencio - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Joaquim Murtinho – (65) 9 
9927-8675. 
50-  Suzy Kelly da Silva Rondon – Rua 04, nº100, Bairro Indefinido, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
51-  Joedilson da Silva Pereira - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Dw – (65) 9 9695-7340. 
52-  Jessica Lais Francolina de Almeida – Rua 03, nº70, Cohab Velha, Colaborador (a) da Loja Eletromóveis Martinello. 
53-  Josimar de Campos Neris – Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste  - Rua dos Expedicionários – (65)   9 
9682-8076. 
54-  Jucinéia Souza Linhares - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9976-9693. 
55-  Leonardo Afonso da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Gleba B – (65) 9 9935-4494. 
56-  Leonardo Henrique Rodrigues da Silva – Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste  - Rua 2, Q. 5 – (65) 9 
96912755. 
57-  Marco Antônio Norberto da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Gleba A – (65) 9 
9907-4179. 
58-  Antônia Maria da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9921-5565. 
59-  Marcos Augusto Vasconcelos - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Marechal Floriano Peixoto – 
(65) 9 9984-4249. 
60-  Flávia Márcia de Lima - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9902-6243. 
61-  Marlon da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Dom Aquino Corrêa – (65) 9 9600-4394. 
62-  Jucélia Maria Nonato - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – 9 9680-0283. 
63-  Natan Ferreira da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua H – (65) 9 9803-3489. 
64-  Leonice Helena de Abreu - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9602-9554. 
65-  Paulo Gabriel de França Aguiar - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Coronel Virgílio Corrêa 
– (65) 9 9607-3249. 
66-  Wanderson Vinicius de Santa Bárbara da Silva - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Rua Dom 
Aquino – (65) 9 9670-8060. 
67-  Valdinéia Ferreira da Silva - Professor (a) – Prefeitura de Rosário Oeste – (65) 9 9929-4945. 
68-  Wdson Dias Ferreira de almeida - Acadêmico (a) do Campos de Diamantino residente em Rosário Oeste – Av. Humberto Castelo 
Branco – (65) 9 8454-4581. 
69-  Alessandra V. de Paula – Limpeza - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1500.  
70-  Everaldo Higino de Assunção Filho – Vigia - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1500. 
71- Albina Costa do Nascimento, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9963-3928. 
72- Alcina Maria da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9688-2216. 
73- Benedito José de Oliveira Bastos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9675-2578. 
74- Alessandra V. de Paula, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1500. 
75- Edivaldo Marcos Trindade, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9942-8763. 
76- Anastácia Maria Ferraz da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Diretora e Tel. 9.9999-1377. 
77- Andréia Aparecida Figueiredo, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
78- Belinha da Costa Campos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9944-6137. 
79- Fredson de Almeida Rondon, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9910-8326. 
80- Benedita Egidia de Sales, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9669-8609. 
81- Braselina Felipa da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9992-2983. 
82- Hermes Silvano de Almeida Costa, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9927-5327. 
83- Claudia Raquel de Almeida Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9934-7133. 
84- Conceição A. F. da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
85- João Batista de Carvalho Neto, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9971-7504. 
86- Daisy Divina de Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 3344-1531. 
87- Deize da Costa Almeida Machado, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9818-7025. 
88- Djeane Danuze Ferreira Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Assessora Pedagógica e Tel. 9.9677-4502. 
89- José Nivaldo de Sá Gomes, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Técnico da SME e Tel. 9.9975-2587. 
90- Domingas Vieira da Silva, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9625-8987. 
91- Juberto B. de Figueiredo, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Vigia e Tel. 3344-1531. 
92- Eliana Meira Martins, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
93- Leandro Rodrigo Castilho Nogueira, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9958-6053. 
94- Eliane Aparecida Marcelino, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
95- Paulo Bernardino de Campos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9944-6137. 
96- Reginaldo Castro Ortega, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Vigia e Tel. 3344-1500. 
97- Erenice Luiza de Sales, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Coord. Novo Mais Educação e Tel. 9.9920-2659. 
98- Sergio Pereira Zamboni, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9631-8465. 
99- Helenice Trajano V. da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 3344-1531. 
100- Severino Egidio de Sales, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9607-8466. 
101- Vitor João da Conceição, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor e Tel. 9.9661-3028. 
102- Wanderley Eduardo Mendes, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Motorista e Tel. 9.9611-5126. 
103- Melquesedeque Araújo dos Santos, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professor. 
104- Sidney Benedito Malheiros, Cargo/Função: Motorista, – Prefeitura de Rosário Oeste – Tel. 9.9804-5914. 
105- Elizabeth Gusmão da Silva – Diretoria – Prefeitura Municipal de Jangada - Zona Urbana – (65) 99681-1981 
106- Enedir Rosa Rosseto – Limpeza - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99627-4441. 
107- Elycelma Felícia da Silva Ferreira – Acadêmico (a) do Univag – Bairro Recanto dos Pássaros Rod. Br 163/364 S/N. 
108- Maria Amélia Almeida Santos - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Paraíso, Rua A, Cohab Nossa Senhora do Rosário, nº137. 
109- Felipe Antunes Rondon - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Rua B W2, nº66 
110- Rayane Rafaelly da Silva Lemes - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Serra Dourada, Rua 2, nº13. 
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111- Fagner Camargo Sampaio - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora aparecida, Br.163/364, nº754. 
112- Wanyelli /maria Reis Sossimeier - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Rua Joaquim Murtinho, nº612. 
113- Wender Barbosa Queiroz - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora Aparecida, Av. Humberto Castelo Branco, nº147. 
114- Catarine Raize da Silva Louzada - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Monjolo, Rod. br 163/364, s/n. 
115- João Carlos Bambil - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Jaquara, Rua 05, s/n. 
116- Gabriella Helena Lima Ananias da Silva - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora Aparecida, Rua Filinto Muller, nº21. 
117- Rodrigo Ricardo Lemes - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Cohab Nossa Senhora do Rosário, Rua D, nº15. 
118- Tamiris Souza de Almeida - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Monjolo, Rua A, Q. 01, nº03. 
119- Amanda Regina Borges de Souza - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Marechal Teodoro, nº322. 
120- Andreia Flores Azambuja de Matos - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Santa Isabel, Av. Cel. Atrhur Borges, s/n. 
121- Suelley Maria Cristina da Costa Martins - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora Aparecida, Rua DW4, s/n. 
122- Rayanne Paula de Almeida Leite - Acadêmico (a) do Univag – Bairro São Benedito, Rua São Benedito, s/n. 
123- Graziely Greice de da Silva - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Zona Rual, Estrada Rural Sítio dois Irmãos, s/n. 
124- Talita Gabriela Ferreira dos Santos - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Nossa Senhora do Rosário, Rua 04, nº124. 
125- Ellen Karen de Arruda - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Cohab Velha, Rua DW4, nº40. 
126- Giovana Kmiecick - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Centro, Rua 01, nº100. 
127- Sara Maria Bambil - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Jaquara, Rua 05, s/n. 
128- Rhawany Bessa de Almeida - Acadêmico (a) do Univag – Bairro Santa Isabel, Rua Estevão de Mendonça, nº39.  
129- Iduina Nunes da Costa – ADI - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 65 99943-4853. 
130- Ivone Paula da Silva Borges – Professora - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – 3344-1531 
131- Ivone Mendes M. Giraldo – Professora - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99617-7952. 
132- Juvelita França da Silva – Merendeira - Prefeitura Municipal de Jangada – Zona Urbana – (65) 99946-9303.   
133- Antonia Maria da Silva Rondon, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora. 
134- Gilene da Costa Farias, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI. 
135- Jurene Alves dos Santos, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9946-9303. 
136- Katislayne Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.3344-1531. 
137- Lucilene Costa do Nascimento, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9993-0094. 
138- Maria Araújo de Paula, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Secretária. 
139- Marcia da Silva Belini, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9638-9781. 
140- Marcia Joana Duran, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9664-6559. 
141- Marcicleide R. Miranda, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: LImpeza e Tel. 3344-1531. 
142- Maria Aparecida Luiz dos Santos, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9982-2606. 
143- Maria Benedita de Barros, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9689-4027. 
144- Maria da Cunha Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9908-6790. 
145- Maria das Graças Moreira de Oliveira, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 9.9932-3078. 
146- Maria Eremita de Oliveira, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e Tel. 9.9933-3945. 
147- Mariany Silva Lara, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9943-9002. 
148- Marinil Sofia da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Professora e tel. 9.9926-5921. 
149- Mariza Celina da Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1531. 
150- Michele Soares de Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Recursos Humanos e Tel. 9.9917-1295. 
151- Nariely Francisca de Paula, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Secretária e Tel. 9.9625-1929. 
152- Neide Fatima da Cunha Sabino, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531 
153- Neide Pereira de Oliveira, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 9.9667-3285. 
154- Neuza Amália Petersen, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
155- Ozaine de Barros Almeida, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Coordenadora e Tel. 9.9934-0767. 
156- Suelen da Silva Duarte, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: ADI e Tel. 3344-1531. 
157- Suzana de Araújo Silva, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9903-0009. 
158- Suzy Maria Meira Araújo, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Secretária e Tel. 9.9946-2487. 
159- Terezinha Mendes Araújo Cunha, Zona Urbana, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1531. 
160- Valda Nunes Rodrigues, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Merendeira e Tel. 9.9658-8059. 
161- Vanirdes Ponce de Moraes, Zona Rural, Prefeitura de Jangada-MT, Cargo/Função: Limpeza e Tel. 3344-1500. 
162- Aimilyw Fany Alexandre da Silva, Acadêmica(o), Endereço: Rua G – 3010 e Tel. 9.9921-6913. 
163- Aliane Aparecida Nunes Ferreira, Acadêmica(o), Endereço: Santo Dumont e Tel. (65)9.9975-9721. 
164- Aline Seba Nogueira, Acadêmica(o), Endereço: Rua Kalil Fares Saba e Tel. (65)9. 9951-9311. 
165- Daniele dos Santos Almeida, Acadêmica(o), Endereço: Gleba A e Tel. (65)9. 9639-9691. 
166- Emannuelley Aline Silva Vieira, Acadêmica(o), Endereço: Coronel Pedro Correa e Tel. (65)9. 9965-0288. 
167- Gilmara Nunes Oliveira Modesto, Acadêmica(o), Endereço: Rua Santos Dumont 12 e Tel. (65)9. 9912-5776. 
168- Heloisa Helena de Barros, Acadêmica(o), Endereço: Marechal Floriano Peixoto e Tel. (65)9. 9672-2903. 
169- Jane Ariele da Silva, Acadêmica(o), Endereço:  Gleba 1 e Tel. (65)9. 9635-0576. 
170- Jaqueline Acendino Couto, Acadêmica(o), Endereço:  Rua Dom Orlando e Tel. (65)9. 9614-0364. 
171- Jessica Ferreira da Silva Figueiredo, Acadêmica(o), Endereço:  Ypê e Tel. (65)9.9619-2089. 
172- Juliane Guia dos Reis, Acadêmica(o), Endereço:  Rua 04 e Tel. (65)9. 9928-4996. 
173- Karen Gabrielly Evangelista Cruz, Acadêmica(o), Endereço:  Adiles Ramos Tocantins e Tel. (65)9.9650-3406. 
174- Karine Maria Pombo, Acadêmica(o), Endereço: Dom Aquino Correa e Tel. (65)9. 9693-6256. 
175- Letícia Helena de Almeida Nolasco, Acadêmica(o), Endereço:  Av. Coronel Arthur Borges e Tel. (65)9. 9668-3562. 
176- Nathália de Cássia Celestino dos Santos, Acadêmica(o), Endereço:  Rua Prof. Calisto e Tel. (65)9. 9673-7645. 
177- Neidilene de Lima Almeida, Acadêmica(o), Endereço:  Cuiabá e Tel. (65)9. 9621-0824. 
178- Santiellen Benedita Maria da Silva, Acadêmica(o), Endereço:  Vereadora Maira Henriqueta e Tel. (65)9.9905-6547. 
179- Thaisa Caroline dos Santos Sá, Acadêmica(o), Endereço: Gleba 2 e Tel. (65)9. 9993-2774. 
180- Antônia Delfino Ormond, professora municipal. Telefone: 65 9 9991-4840. 
181- Elenil Martins, professora municipal. Telefone: 65 9 9639.8212.  
182- Jucilene Santana Hahn, professora municipal. Telefone: 65 9 9977-8739. 
183- Lucimar da Cruz Messias, professora municipal. Telefone: 65 9 99601-5534.  
184- Sandra Gonçalina Malheiros, professora municipal. Telefone: 65 9 9608-4930. 
185- Soeli Evangelista da Silva, professora municipal. Telefone: 65 9 9239-4837.  
186- Zelia Lucia de Lima, professora municipal. Telefone: 65 9  9959-1306. 
187- Ida Maria Pereira, merendeira. Telefone: 9 9663-8011.  
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188- Andrea da Conceição Assis, monitora. Telefone: 65 9 9942-7063. 
189- Joselina Maria de S. Ferreira, merendeira. Telefone: 65 9 9952-0607. 
190- Lucilene Ferreira Araújo, professora municipal. Telefone: 65 9  9961-5821. 
191- Gisele Humberta do E. S. Coringa, merendeira. Telefone: 65 9 9692-4955. 
192- Joselia Fátima Martins, Serviços Gerais. Telefone: 65 9 9906-8349.  
193- Ediane Guimara da Silva, monitora. Telefone: 65 9 9934-9023. 
194- Edirce de Moura, merendeira. Telefone: 65 9 9947-1334.  
195- Aparecida A. de A. Prado, monitora. Telefone: 65 9 9907-1090. 
196- Udirleia Oliveira dos Santos, monitora. Telefone: 65 9 9616-4498. 
197- Juciley Vital de Oliveira, professora municipal. Telefone: 65 9 9673-0183. 
198- Laides Delboni de Andrade, professora municipal. Telefone: 65 9 9638-6634. 
199- Dalmina Mouser dos Santos, professora municipal. Telefone: 66 9 9972-2128. 
200- Egislaine Batista de Almeida, professora municipal. Telefone: 65 9 9647-0875. 
201- Eladir Assunção Aguiar, professora municipal. Telefone: 65 9 9910-0821. 
202- Virginia Aparecida da Silva, merendeira. Telefone: 65 9 9975-7040. 
203- Marlene de Araújo Candido, merendeira. Telefone: 65 9 9932-5404. 
204- Rosania Correa de Souza, professora municipal. Telefone: 65 9 9234-1819. 
205- Delma Botelho da Silva, Técnica administrativa. Telefone: 65 9 9926-7872. 
206- Joanita Mendes de Souza, nutricionista. Telefone: 65 9 8469-3818. 
207- Arnaldo Luiz Valladares, empresário, residente e domiciliado na Rua Joaquim Murtinho, n° 594, Centro, Rosário Oeste – MT. 
208- Ernaldo de Andrade, pecuarista, residente e domiciliado na Avenida Coronel Humberto Castelo Branco, s/n, Cohab Velha, Rosário Oeste 
– MT. 
209- Jakson de Souza Ribeiro Teixeira, Gerente de Auto Peças, residente e domiciliado em Rosário Oeste – MT. 
210- João Angelo Nunes Segatto, professor, Avenida Coronel Arthur Borges, n°1523, Bairro Santa Izabel, Rosário Oeste – MT. 
211- João Bosco Ribeiro, Médico Veterinário, residente e domiciliado na Rua Dr. Murtinho, s/n, Centro, Rosário Oeste – MT. 
212- José Moreira Cavalcante Junior, advogado, residente e domiciliado na Rua 04, s/n, Centro, Rosário Oeste – MT. 
213- José Vicente Bonatelli, Gerente, residente e domiciliado na Rua CW3, Cohab Velha, Rosário Oeste – MT. 
214- Paulo Neris de Assunção, Contador, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Vitor Estorrente, s/n, Nossa Senhora Aparecida, Rosário 
Oeste – MT. 
215- Ricardo Marcelo Herrera de Faria, empresário, Rua Boa Esperança, s/n, Bairro da Torre, Rosário Oeste – MT. 
216- Rony Militão da Rocha, Dentista, Avenida Coronel Antonio Bruno, s/n, Centro, Rosário Oeste – MT. 
217- Sérgio Luiz Hoeltgebaum, Agente Prisional, residente e domiciliado na Rua Senador Ponce, n°328, Centro, Rosário Oeste – MT. 
218- Thiago Silas Cerutti, Consultor Comercial, residente e domiciliado na Avenida Aquino Correa, n°1181, Bairro Nossa Senhora do Rosário, 
Rosário Oeste – MT. 
219- Wilson Martins de Oliveira, Administrador, Rua Dr. Murtinho, n°650, Centro, Rosário Oeste – MT. 
220- Wisley Ribeiro do Amaral, Técnico Agrícola, residente e domiciliado na Rua 04, Quadra 05, Casa 08, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
Rosário Oeste – MT. 

 
Todos brasileiros maiores, capazes residentes e trabalhadores nesta Comarca, sendo que em seguida foi determinada pelo MM Juiz a 
publicação do presente edital em jornal local.   Nada mais eu Técnico Judiciário digitei e o Gestor Judiciário da Vara Criminal o conferiu. 
 

 

Rosário Oeste, 04 de dezembro de 2018 

 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito 
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